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SELEÇÃO PARA O CURSO PREPARATÓRIO PARA O 
ENSINO MÉDIO 

EDITAL DE INSCRIÇÕES  

 

A Associação Redes de Desenvolvimento da Maré torna público, nos 

termos deste edital, as normas e os procedimentos necessários para 

a realização da seleção e classificação de candidatos ao seu Curso 

Preparatório da Redes de Saberes para o ano de 2022. 

 

1. DAS VAGAS  

1.1 Serão oferecidas 100 vagas, sendo: 

- 50 vagas na sede da Redes da Maré, na Nova Holanda, divididas em 

2 turmas; 

- 50 vagas na sede da Redes da Maré, na Vila dos Pinheiros, divididas 

em 2 turmas. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 A inscrição deverá ser realizada no período de 12 de janeiro a 

20 de fevereiro de 2022, através do formulário online 

https://enketo.ona.io/x/WsAh7qPV 

2.2 Serão realizados plantões de atendimento para quem não tem acesso 

à internet: 

 Para o candidato à vaga no prédio da Redes da Nova Holanda: ir 

ao prédio principal da Redes da Maré na Rua Sargento Silva 

Nunes, 1012, às segundas, de 11h às 17h, durante o período de 

inscrições. 

 Para o candidato à vaga no prédio da Redes do Pinheiro: ir à 

sede da Redes da Maré na Vila dos Pinheiros na Via A1 – CIEP 

Gustavo Capanema, às quartas, de 11h às 17h, no período de 

inscrições. 

Devido à pandemia da COVID-19, para ser atendido, é obrigatório o 

uso de máscara.  

Solicita-se não levar acompanhante para evitar aglomerações e grande 

fluxo de pessoas. 

 

https://enketo.ona.io/x/WsAh7qPV


 

 

2.3 Requisitos para Inscrição: 

 Ser, preferencialmente, morador(a) de uma das 16 favelas da Maré; 

 Estar matriculado para cursar, em 2022, o 9° ano do ensino 

fundamental ou o 1º ano do Ensino Médio; 

 Não estar matriculado ou frequentado outros cursos preparatórios. 

 Ter disponibilidade para assistir às aulas do curso, de segunda 

a sexta-feira, de 15h às 18:15h. 

2.4 O período de inscrições poderá ser finalizado antes do prazo 

final, caso o número de inscritos supere em mais de 30% o número de 

vagas oferecidas. 

 

3. DA SELEÇÃO E DA AVALIAÇÃO  

3.1 Para que a inscrição seja confirmada, é preciso que o responsável 

pelo aluno vá ao prédio da Redes e assine o Termo de Autorização de 

Uso de Imagem e o Termo de Consentimento LGPD para as Fichas de 

Registro de Dados de beneficiários menores de idade. 

 Para o candidato à vaga no prédio da Redes da Nova Holanda: ir 

ao prédio principal da Redes da Maré na Rua Sargento Silva 

Nunes, 1012, às terças, de 11h às 17h, durante o período de 

inscrições. 

 Para o candidato à vaga no prédio da Redes do Pinheiro: ir à 

sede da Redes da Maré na Vila dos Pinheiros na Via A1 – CIEP 

Gustavo Capanema, às quintas, de 11h às 17h, no período de 

inscrições. 

3.2 Os candidatos serão selecionados e classificados a partir da 
aplicação de uma entrevista, que buscará identificar os seguintes 

aspectos: 

- Interesse do candidato no curso; 

- Disponibilidade de horário para participar de todas as aulas e 

demais atividades. 

3.3 O período das entrevistas será de 21 a 25 de fevereiro de 2022. 

O candidato vai agendar sua entrevista no momento da inscrição, 

podendo haver alguma alteração previamente avisada pela coordenação 

do projeto. Para isso, é importante que, no momento da inscrição, 

sejam colocadas informações de contato válidas. 

 

4. DOS RESULTADOS   

4.1 A lista com os candidatos selecionados para o curso será 

divulgada no dia 4 de março de 2022, nos murais do prédio principal 



 

 

da Redes da Maré e da sede da Redes da Maré na Vila dos Pinheiros, 

e no Facebook https://www.facebook.com/redesdamare/ e no Instagram 

https://www.instagram.com/redesdamare/ da Redes da Maré. 

4.2 Em caso de empate entre os candidatos, o desempate se dará de 

acordo com os critérios abaixo: 

 Ser morador da Maré; 

 Ter cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública; 

 Participar/ter participado de outras atividades da Redes da Maré. 

 

5. DA MATRÍCULA  

5.1 As matrículas serão realizadas entre os dias 07 e 11 de março 

de 2022. 

 Menores de 18 anos deverão realizar a matrícula acompanhados do(a) 

responsável legal. 

 Os selecionados para as turmas da Nova Holanda realizarão a 

matrícula no prédio principal da Redes da Maré (Rua Sargento Silva 

Nunes, 1012 – Nova Holanda), de 11h às 17h.  

 Os selecionados para as turmas do Pinheiro realizarão a matrícula 

na sede da Redes da Maré na Vila dos Pinheiros (Via A1 – CIEP 

Gustavo Capanema – Vila dos Pinheiros), de 11h às 17h. 

 Os candidatos classificados que não realizarem a matrícula no 

período acima referido, serão automaticamente eliminados e suas 

vagas serão preenchidas pelos candidatos da lista de espera. 

5.2 No ato da matrícula, o responsável pelo candidato deverá 

apresentar: 

 Original da Carteira de Identidade e CPF do aluno (quem não 
tiver, é fundamental que providencie, pois, os processos 

seletivos exigem); 

 Comprovante de escolaridade (podendo ser declaração ou 

histórico escolar); 

5.3 No ato da matrícula, o responsável pelo candidato deverá assinar 

o Termo de Compromisso do projeto. 

5.4 Os alunos selecionados que faltarem à primeira semana de aulas 

ou tiverem mais de 30% de faltas nas duas primeiras semanas, serão 

automaticamente desligados do curso e as respectivas vagas serão 

preenchidas com a lista de espera. 

5.5 No dia 12 de março, sábado, haverá o primeiro encontro de 

responsáveis do projeto, com a equipe social e a coordenação do 

https://www.facebook.com/redesdamare/
https://www.instagram.com/redesdamare/


 

 

projeto para apresentação do curso. A participação dos responsáveis 

é imprescindível. 

 Para o responsável por aluno selecionado à vaga no prédio da 

Redes da Nova Holanda, a reunião acontecerá no prédio principal 

da Redes da Maré na Rua Sargento Silva Nunes, 1012, de 9:30h 

às 11h. 

 Para o responsável por aluno selecionado à vaga no prédio da 

Redes do Pinheiro, a reunião acontecerá na sede da Redes da 

Maré na Vila dos Pinheiros na Via A1 – CIEP Gustavo Capanema, 

de 11:30h às 13h. 

 

6. DAS AULAS E ATIVIDADES    

6.1 As atividades do curso terão início no dia 07 de março 2022. 

6.2 As aulas acontecerão de segunda à sexta, de 15h às 18:15h. 

6.3 Durante as atividades presenciais, todos os estudantes devem 

respeitar as seguintes medidas de prevenção ao corona vírus: 

 Uso obrigatório de máscara durante toda a aula e enquanto estiver 
no prédio da Redes; 

 Distanciamento social: manter e respeitar o posicionamento das 
carteiras dentro da sala; 

 Cada estudante deve levar sua garrafa de água e usar o bebedouro 
apenas para encher a garrafa/copo; 

 Sair de sala apenas com autorização do educador, um aluno de cada 
vez, evitando aglomerações nos corredores; 

 Evitar aglomeração na porta da instituição antes e após as aulas.   

6.4 A configuração do projeto, o horário das aulas e a organização 

das atividades poderão sofrer alterações em função de agravo da 

pandemia. 

6.5 Em ocasião do controle da pandemia, além das atividades de sala 

de aula, serão oferecidas atividades extracurriculares, como aulões, 

simulados, aula campo (sempre aos domingos), exibição de filmes, 

debates e outros. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do 

Processo Seletivo, contidas neste edital; 

7.2 Quaisquer situações não previstas neste edital, serão analisadas 

pela coordenação, juntamente com a direção da Redes da Maré. 

 



 

 

CALENDÁRIO 
ETAPA PERÍODO LOCAL 

Inscrições 
De 12/01 a 

20/02/2022 

Online pelo link: https://enketo.ona.io/x/WsAh7qPV 

 

Para quem não tem acesso à internet: plantão na sede 

da Redes da Maré (Rua Sargento Silva Nunes, nº 1012, 

Nova Holanda), às segundas, de 11h às 17h, no período 

das inscrições OU na sede do Pinheiro (Via A1 – CIEP 

Gustavo Capanema, Vila dos Pinheiros), às quartas, de 

11h às 17h, no período das inscrições. 

Confirmação 

da inscrição 

De 12/01 a 

20/02/2022 

Assinatura pelos responsáveis do Termo de Autorização 

de Uso de Imagem e do Termo de Consentimento LGPD para 

as Fichas de Registro de Dados de beneficiários menores 

de idade. 

 

Candidatura à vaga no prédio da Redes da Nova Holanda: 

ir ao prédio principal da Redes da Maré na Rua Sargento 

Silva Nunes, 1012, às terças, de 11h às 17h; OU para o 

candidato à vaga no prédio da Redes do Pinheiro: ir à 

sede da Redes da Maré na Vila dos Pinheiros na Via A1 

– CIEP Gustavo Capanema, às quintas, de 11h às 17h, no 

período de inscrições. 

 

Para inscrições feitas após o dia 17/02, o responsável 

poderá ir junto ao aluno, no dia agendado para a 

entrevista social. 

Entrevistas 
De 21 a 

25/02/2022 

Na sede da Redes da Maré na Nova Holanda ou na Vila dos 

Pinheiros/Capanema, conforme agendamento prévio 

realizado no momento da inscrição.  

Divulgação da 

lista dos 

candidatos 

selecionados 

04/03/2022 

Murais da sede da Redes da Maré na Nova Holanda e na 

Vila dos Pinheiros e na página da Redes no Facebook e 

Instagram. 

Matrícula 
07 a 

11/03/2022 

Na sede da Redes da Maré na Nova Holanda ou na Vila dos 

Pinheiros/Capanema, conforme escolha do candidato no 

momento da inscrição, de 11h às 17h. 

Início das 

aulas 
07/03/2022  

Na sede da Redes da Maré na Nova Holanda ou na Vila dos 

Pinheiros/Capanema, conforme escolha do candidato no 

momento da inscrição, de 15h às 18:15h.  

Reunião Geral 

de 

responsáveis 

12/03/2022 

Para o responsável por aluno selecionado à vaga no 

prédio da Redes da Nova Holanda, a reunião acontecerá 

no prédio principal da Redes da Maré na Rua Sargento 

Silva Nunes, 1012, de 9:30h às 11h. 

Para o responsável por aluno selecionado à vaga no 

prédio da Redes do Pinheiro, a reunião acontecerá na 

sede da Redes da Maré na Vila dos Pinheiros na Via A1 

– CIEP Gustavo Capanema, de 11:30h às 13h. 

 


