
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2022 

PRÉ-VESTIBULAR POPULAR FELIPE MARTINS 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPIXUNA DO PARÁ/PA, torna 
público, para conhecimento dos interessados, o presente Edital, com a finalidade de 
permitir o acesso da população ao ensino superior, oferecendo uma educação de boa 
qualidade através de um curso pré-vestibular gratuito. 

O pré-vestibular popular Felipe Martins objetiva propiciar, principalmente, às pessoas 
desfavorecidas socioeconomicamente, sejas elas da cidade ou zona rural, o acesso aos 
conhecimentos exigidos nos principais exames de vestibulares/ENEM, além de utilizar 
estudantes universitários em formação e recém-graduados como professores auxiliares 
(monitores) do projeto. O cursinho municipal trabalhará por meio de aulas dinâmicas e 
permanentes, além de simulados, aulas públicas, debates, rodas de conversa, aulas 
revisionais e intensivas. Atividades, portanto, desenvolvidas de acordo com a matriz do 
ENEM. 

1. OBJETIVO GERAL 
1.1 Permitir o acesso da população ao ensino superior, oferecendo uma educação 

de boa qualidade através de um curso pré-vestibular gratuito. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1 Oferecer condições de acesso à universidade pública àqueles que não possuem 

condições financeiras de se prepararem para tal; 
2.2 Promover, através da educação, melhorias sobre a desigualdade social e a 

distribuição de renda, quebrando ciclos de pobreza; 
2.3 Estimular a educação como um todo, incentivando-a e divulgando-a como 

fator essencial para a diminuição dos problemas sociais; 
2.4 Participar da formação de uma classe universitária mais consciente dos 

problemas sociais que assolam o país, e com capacidade de intervir 
positivamente nessa sociedade; 

2.5 Fornecer aos alunos um conjunto de atividades capazes de torna-los 
verdadeiros cidadãos, além de profissionais tecnicamente bem qualificados 
para o mercado de trabalho. 
 

3. CRITÉRIOS DE ADESÃO  
3.1 Ser aluno do 3º ano do ensino médio ou já ter concluído o ensino médio em 

escola da rede pública; 
3.2 Não possuir graduação em nível superior; 
3.3 Não estar cursando graduação em nível superior; 
3.4 Comprovar baixa renda. 



3.4.1 Não possuir vínculo empregatício formal; 
3.4.2 Possuir cadastro social ativo (NIS); 
3.4.3 Ter estudado integralmente o ensino fundamental e o ensino médio em 

escola da rede pública de ensino. 
 

4. CRITÉRIOS DE PERMANÊNCIA 
4.1 Assiduidade; 
4.2 Pontualidade; 
4.3 Comportamento. 
 

5. INSCRIÇÃO 
5.1 As inscrições serão gratuitas e ocorrerão no período de 21/07 a 04/08 de 2022, 

e poderão ser efetivadas da seguinte forma:  
5.2 Presencialmente no Centro Universitário, localizado na Travessa Padre José 

de Anchieta, s/n, Bairro Centro, Ipixuna do Pará/PA, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h. 

5.3 Documentos necessários:  
5.3.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo I) 
5.3.2 RG; 
5.3.3 CPF;  
5.3.4 Comprovante de residência; 
5.3.5 Cadastro social ativo (NIS). 

5.4 Não serão admitidas inscrições fora do prazo deste edital. 
5.5 A falta de informações ou de documentos poderá invalidar o pedido de 

inscrição. 
 

6. RESULTADO PRELIMINAR 
6.1 O resultado preliminar das inscrições será divulgado no portal da 

transparência de Ipixuna do Pará, em 06 de agosto de 2022, conforme 
Cronograma Estimado (Item XII) 
 

7. RECURSOS 
7.1 Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato não selecionado 

previamente disporá de 24h para interpor recurso via e-mail. 
(cursinhofelipemartins@gmail.com) 
 

8. RESULTADO FINAL 
8.1 O resultado final será divulgado no portal da transparência de Ipixuna do Pará, 

em 08 de agosto de 2022, conforme Cronograma Estimado (Item XII) 
 

9. TURMAS 
9.1 O PRÉ-VESTIBULAR POPULAR FELIPE MARTINS será composto por 

4 (quatro) turmas: 
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ALUNOS - SEDE ALUNOS - ZONA RURAL 
02 (duas turmas) 02 (duas turmas) 

Segunda à sexta-feira Sábado e domingo (integral) 
Das 19h às 22h15 Das 09h às 12h15 

Das 14h às 17h15 
 
9.2 Cada turma possuirá capacidade máxima de 45 alunos.  

10. LOCAL 
10.1 As aulas ocorrerão no Centro Universitário, localizado na Travessa Padre 

José de Anchieta, s/n, Bairro Centro, Ipixuna do Pará/PA. 
 
 

11. INÍCIO DAS AULAS 
11.1 Aula inaugural em 13 de agosto de 2022, às 14h, no Ginásio da E.M.E.F 

Adélia Carvalho Sodré; 
11.2 As demais aulas acontecerão no prédio do Centro Universitário. 

 
12. CRONOGRAMA ESTIMADO 

CRONOGRAMA 
INSCRIÇÕES  21/07 a 04/08/2022 
RESULTADO PRELIMINAR 06/08/2022 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 06/08 a 07/08/2022 
RESULTADO FINAL 09/08/2022 
INÍCIO DAS AULAS 13/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 


