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Calendário do processo seletivo 202
INSCRIÇÕES
Site do cursinho:
até 12/07/2021 as 12h00

DIVULGAÇÃO DA LISTA:
APROVADOS SEGUNDA FASE
Site do cursinho:
01/08/2021

PRIMEIRA FASE PROVA ONLINE
Data da prova:
17/07/2021 e 18/07/2021.
A prova ficará aberta por tempo
limitado, em horários especificados.

DIVULGAÇÃO DA LISTA:
APROVADOS PRIMEIRA FASE
Site do cursinho:
19/07/2021

MATRÍCULAS
Acontecerão de forma virtual,
por meio de formulário disponível
ao longo das primeiras semanas
iniciais de aula.

INÍCIO DAS AULAS
09/08/2021

Plataforma: Google Meets
17:00 às 21:55

AGENDAMENTO DAS
ENTREVISTAS

TAXAS

Link do formulário no final da prova.
Aberto até 23/07/2021

Matrícula:
Parcela única de R$100,00

SEGUNDA FASE
Envio de documentos:
20, 21 e 22 de julho de 2021
Entrevistas:
26 a 30 de julho de 2021
APENAS COM HORÁRIO AGENDADO!

Inscrição: R$ 15,00
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ORIENTAÇÕES INICIAIS
Este Manual dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021.
Ao contrário dos anos anteriores, e devido ao cenário que estamos vivendo, o Processo Seletivo 2021 será totalmente
on-line. Assim sendo, nossas atividades se manterão virtuais enquanto não for seguro retornarmos. Entretanto, tendo
- da saúde
essa segurança, as aulas retornarão ao modo presencial. Essa decisão foi tomada pensando na preservação
dos nossos docentes e discentes. Caso você seja de outro estado é importante considerar esse cenário ao se inscrever.
Abaixo estão descritas as datas da nossa seleção.
As inscrições serão realizadas até o dia 12 de julho de 2021 através do link disposto em nosso site. A Primeira Fase
será realizada nos dias 17 e 18 de julho de 2021, com início às 14h00min e término às 17h00min, horário oficial de Brasília
- DF; A Segunda Fase ocorrerá entre dos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de julho de 2021, conforme as diretrizes deste Edital.

INSCRIÇÕES
A inscrição do Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021 deve ser feita pela internet no site:

www.cursinhopoliusp.com.br

até o dia 12 de julho de 2021, ao meio dia (12h00, horário de Brasília).
O programa de inscrição solicitará os dados necessários como o número do Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa
Física (CPF).
No ato da inscrição, caso se aplique, o candidato deve preencher autodeclaração étnico racial, declarando-se preto,
pardo ou indígena, a fim de concorrer a vagas destinadas a candidatos PPI na segunda fase do Processo Seletivo.
Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição no Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021 de forma condicional
ou fora do prazo.
A partir do dia 19 de julho de 2021, será divulgada, no site do Cursinho da Poli - USP, uma lista com os candidatos
inscritos no Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021. Nessa lista, será divulgado o número de inscrição associado a
cada candidato.

TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), deverá ser paga por meio disponibilizado ao final do formulá
rio de inscrição. Nenhum candidato está isento do pagamento integral da taxa de inscrição.
O pagamento da inscrição pode ser feito por pagamento eletrônico PagSeguro ou por meio de um boleto bancário
gerado no ato da inscrição no site do PagSeguro.
O boleto bancário pode ser pago até o dia 12 de julho vde 2021. Nesse caso, é necessário enviar o comprovante de pagamento dentro do prazo estipulado.
O valor referente à taxa de inscrição não será devolvido.
IMPORTANTE: A inscrição não será confirmada se o pagamento for efetuado fora do prazo estabelecido. Assim
como, o link da prova só será enviado se o pagamento for aprovado.

PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021 é realizado através de duas fases:
- a primeira fase é constituída por um exame teórico;
- a segunda fase composta por entrevistas.

TURMA INTENSIVO
Como cursinho popular, sempre estamos buscando novas formas de impactar a sociedade através da educação, pensando nisso, percebeu-se a necessidade da criação de uma nova turma que pode atender uma parcela da população que não
conseguiu algo no primeiro semestre letivo, e não pode esperar outro para iniciar seus estudos. Com a Turma Intensivo,
conseguimos ajudar aqueles que mais precisam, muito embora exija mais do aluno, pois acaba dando muito conteúdo em
pouco tempo.
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PRIMEIRA FASE
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO E ESPECÍFICO NA PRIMEIRA FASE
O candidato com deficiência ou transtorno do espectro autista, terá acréscimo de 45 minutos no
tempo destinado à realização das provas e, em alguns casos, a acompanhantes, de acordo com a
necessidade.
O candidato deve encaminhar a documentação comprobatória de sua condição para o e-mail do
Cursinho da Poli - USP (cursinhodogremiodapoli@gmail.com) na semana anterior ao encerramento
das inscrições
Em casos de necessidade de amamentação, informar no formulário.

Orientações da prova
A primeira fase do Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021 consiste em uma prova, com
duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha
que abordam o conteúdo de todo o Ensino Médio regular, abrangendo as disciplinas de Matemática,
Português, Inglês, Física, Química, Biologia, História e Geografia.
O link para acesso a prova será disponibilizado no dia da prova e por e-mail. A prova será
feita via Google Formulários e será aberta nos dias 17 de julho de 2021 e 18 de julho de 2021 às
14 (quatorze) horas e fechada assim que atingida a sua duração máxima.
Serão selecionados para a Segunda fase do Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021 os
candidatos que obtiveram pontos acima da nota de corte, que será estabelecida obedecendo a um
teto de 205 (duzentos e cinco) candidatos, pleiteando as 80 vagas disponíveis para o curso.
1. Serão convocados, primeiramente, os candidatos que obtiverem as 100 (cem) maiores pontuações na primeira fase do Processo Seletivo, independente de classificação étnico racial;
2. Serão convocados, em seguida, os candidatos autodeclarados PPI que obtiverem as 100 (cem)
maiores pontuações na primeira fase do Processo Seletivo e que ainda não tenham sido convocados
seguindo o critério anterior.
3. Serão convocados, em seguida, os candidatos autodeclarados transexuais que obtiverem as
5 (cinco) maiores pontuações na primeira fase do Processo Seletivo e que ainda não tenham sido
convocados seguindo os critérios anteriores.
Entre às 14 (quatorze) horas do dia 17 de julho de 2021 e às 17 (dezessete) horas e 25 (vinte e cinco)
minutos do dia 18 de julho de 2021 é vedada :
1. A comunicação com quaisquer pessoas, sobre a prova, que sejam candidatos do Processo Seletivo 2021 ou não.
2. A consulta de informações acerca da prova na internet.
Caso as regras acima sejam descumpridas, o candidato será automaticamente excluído do Processo Seletivo 2021.
Não será oferecida revisão da prova da Primeira Fase. A prova não será divulgada posteriormente, apenas serão publicadas questões que a simulam.
A lista de aprovados na Primeira Fase do Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021 será divulgada no site do Cursinho da Poli – USP, bem como em nossas redes sociais, no dia 19 de julho de
2021.
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SEGUNDA FASE
A segunda fase do Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021 consiste em três entrevistas,
realizadas no mesmo dia. Entretanto, devido ao fato do Processo Seletivo ser on-line, há alguns procedimentos:
1. Os documentos referentes da entrevista econômica deverão ser enviados a partir de 20 de
julho de 2021 até 23 de julho de 2021, no formulário destinado para tal.
2. Esses documentos serão válidos para a entrevista econômica, a qual ocorre a conferência
da documentação solicitada.
3. Após isso, ocorrerá as entrevistas alternadas com o intuito de avaliar o comprometimento
do candidato no que se refere a rotina, logística de transporte e critérios pessoais subjetivos,
como a postura do candidato diante da vaga ofertada.
Essas entrevistas serão realizadas dos dias 26 até 30 de julho de 2021, mediante agendamento.
A lista dos aprovados da Primeira Fase, os dias e os horários disponíveis para o agendamento
das entrevistas da Segunda Fase estarão no site do Cursinho da Poli-USP
www.cursinhopoliusp.com.br no dia 19 de julho de 2021.
O candidato deve informar a preferência de horário no formulário digital destinado para o agenda
mento. Através dessa preferência, a entrevista será agendada e o Cursinho entrará em contato com
o candidato para confirmar a entrevista.
O candidato que não agendar sua entrevista através dformulário de inscrição estará automaticamente excluído do Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021.
O candidato só poderá reagendar sua entrevista até às 20h00min do dia 23 de julho apresentando um atestado e uma justificativa plausível, via e-mail (cursinhodogremiodapoli@gmail.com).
A análise da justificativa será feita pela Equipe de Coordenação do Cursinho da Poli - USP.
Atrasos de até 10 (dez) minutos serão tolerados. Após esse tempo, o candidato que chegar atra
sado estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
A lista com os aprovados nesta Segunda Fase será divulgada no dia 01 de agosto de 2021 no
site do Cursinho da Poli – USP, bem como em nossas redes sociais.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

A documentação requerida será enviada de forma virtual. Portanto, NÃO será necessário enviar o
documento físico, e sim a foto ou o scanner da documentação.
Abaixo, está a lista de documentos necessários para essa etapa.
IMPORTANTE: Informamos que não serão aceitos documentos fora da data informada nesse edital
(de 20 de julho até 23 de julho de 2021).
1. RG e CPF do CANDIDATO.
2. RG e CPF de todos os que residem com o CANDIDATO e, para os que não possuem RG,
enviar cópia da certidão de nascimento.
3. Documento de situação familiar, caso houver algum divórcio ou óbito referente aos pais do candidato.
4. Comprovação do ano em que concluiu ou está cursando o Ensino Médio (Histórico Escolar,
Boletim, Comprovante de Matrícula ou de Conclusão do Ensino Médio). Em caso de aluno bolsista
(parcial ou integral), enviar comprovante oficial do colégio documentando a porcentagem de bolsa
oferecida.
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5. Declaração contendo o nome de todas as pessoas residentes na casa, assinada por os maiores
de 18 anos (ver anexo I no final do Edital).
6. Três folhas de pagamento (holerite) dos últimos três meses de todas as pessoas residentes na
casa que possuam Carteira de Trabalho assinada.
7. Os moradores da casa que realizam trabalho autônomo deverão enviar declaração de renda (ver
anexo III no final do Edital) e os aposentados e pensionistas enviar comprovante de recebimento.
8. Carteira de Trabalho original do candidato e de todos os residentes com o candidato.
9. Caso a(s) Carteira(s) de Trabalho originais não possam ser enviadas, poderá ser apresentada
uma cópia contendo identificação, posto de trabalho e atualização de salários mais recentes.
10. Caso a carteira de trabalho não possua nenhum registro, enviar a cópia das páginas em branco.
11. No caso das pessoas com mais de 16 anos residentes na casa que não exerçam nenhuma
atividade remunerada (dependentes), enviar uma declaração de ausência de renda escrita e assina
da (ver anexo II no final do Edital).
12. Comprovantes de atuais benefícios, bolsas ou outras fontes de renda, como Bolsa Família.
13. As três últimas contas de cada um dos itens a seguir: luz, telefone, TV a cabo, celular, internet,
água, aluguel, condomínio, gás e IPTU.
14. Comprovantes de gastos com planos de saúde e/ou medicamentos (somente em caso de uso
contínuo).
15. Prestações de bens duráveis, empréstimos e dívidas.
16. Financiamentos (carro, casa, SFH, etc.). Caso algum morador da casa do candidato possua veí
culo automotivo, enviar comprovante de gastos referente ao seguro e IPVA.
17. Primeira página do passaporte. Ou, enviar a declaração de ausência de passaporte ( ver anexo
V no final do edital) caso o candidato não possua o documento.
Esses documentos devem ser enviados previamente no formulário disponibilizado para tal. Não ha
verá retenção de nenhuma documentação original.
Todas as declarações podem ser copiadas a punho, não há obrigatoriedade de imprimi-las.
Os documentos abaixo devem ser enviados para que possa ser consolidada a participação na
segunda fase:
1. RG e CPF originais do CANDIDATO.
2. Carteira de Trabalho original do candidato e de todos os residentes com o candidato.
3. Comprovação do ano em que concluiu ou está cursando o Ensino Médio (Histórico Escolar, Bole
tim, Comprovante de Matrícula ou de Conclusão do Ensino Médio).
IMPORTANTE: Para agilizar a entrevista econômica, pede-se que o candidato tenha uma estimativa
de gastos familiares mensais nas seguintes categorias:
alimentação;
transporte e saúde (medicamentos);
plano de saúde e outros tratamentos).
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MATRÍCULA
Serão convocados para matrícula até 80 (oitenta) candidatos com melhor desempenho nas duas fases. Caso necessário, critérios subjetivos como comprometimento e postura também serão analisados.
O período de matrícula ocorrerá, de forma virtual, ao longo das primeiras semanas de aula. Após esse período, os
candidatos que não realizarem a matrícula serão automaticamente desclassificados. A matrícula exige o pagamento deuma taxa de R$100,00 (cem reais), a ser paga em uma parcela única.
A taxa de matrícula poderá ser paga em meio eletrônico através do cartão de crédito (PagSeguro), por meio de um
boleto bancário gerado no ato da matrícula no site do PagSeguro, mediante envio de comprovante, ou transferência/depósito na conta bancária da instituição.
Nenhum candidato está isento do pagamento integral da taxa de matrícula.

ORIENTAÇÕES GERAIS
A primeira fase do Processo Seletivo 2021 será realizada de forma online. Caso o candidato
acesse o link antes das 14 (horas), ele necessitará atualizar a página assim que o horário de início for
atingido para que a prova se encontre aberta para ele.
Quando o candidato encerrar a prova ou o tempo de sua duração acabar, ele deverá apertar
“Enviar” para que a prova seja salva. Se esse botão não for apertado a prova não será salva e o candidato não conseguirá recuperá-la de onde parou. Assim que finalizada, o aluno deverá abrir o link de
agendamento das entrevistas que estará disponibilizado na última página do Formulário de prova e
também em nosso site. Nele, o candidato deverá marcar todos os horário disponíveis para realizar as
entrevistas socioeconômicas.
A prova da primeira fase será aberta em dois dias a fim de não prejudicar alunos com problemas
de conexão de internet. Assim, caso o aluno não possua problemas de conexão e consiga enviar a
prova no primeiro dia, ele não deve comparecer ao segundo dia.
A segunda fase do Processo Seletivo 2021 também será realizada de forma virtual. As entre
vistas serão feitas a partir de vídeo-chamadas pelo site Google Meet. Primeiramente todos os alunos
selecionados para essa fase entrarão numa sala de espera do Google Meet, cujo link será enviado
com 20 (vinte) minutos de antecedência. A partir dessa sala, os candidatos serão direcionados para
suas respectivas salas, onde será realizada a entrevista socioeconômica.
Entre às 14 (quatorze) horas do dia 17 de julho de 2021 e às 17 (dezessete) horas e 25 (vinte e cinco)
minutos do dia 18 de julho de 2021 é vedada :
1. A comunicação com quaisquer pessoas, sobre a prova, que sejam candidatos do Processo Seletivo 2021 ou não.
2.A consulta de informações acerca da prova na internet.
Caso as regras acima sejam descumpridas, o candidato será automaticamente excluído do Processo Seletivo 2021.
-

-
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OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO
São obrigações do candidato:
1. Certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação regidos pelo
presente Manual.
2. Certificar-se se sua inscrição foi confirmada.
3. Informar-se sobre a forma de aplicação da prova e como acessá-la.
4. Conhecer e o seu número de inscrição.

DISPOSIÇÕES FINAIS
O Cursinho da Poli – USP não fornecerá atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou nota referente a qualquer Fase do Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021.
A inscrição do candidato implica a aceitação das disposições, das diretrizes e dos procedimentos do Processo Seletivo da Turma Intensivo 2021 contido neste Manual.
Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital serão resolvidos e esclarecidos
pela Equipe de Coordenação do Cursinho da Poli – USP.
O Cursinho da Poli - USP reserva-se o direito de selecionar seus candidatos da maneira que
julgar mais apropriada. Não haverá revisão de prova ou divulgação das notas dos candidatos, em
hipótese alguma.

CONTATOS
Instagram

@cursinhopoliusp

Facebook

facebook.com/cpusp

EMAIL

-

cursinhodogremiodapoli@gmail.comSITE
www.cursinhopoliusp.com.br
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ANEXO I: MODELO DE DECLARAÇÃO DE MORADORES
DECLARAÇÃO DE MORADORES
Moram, no endereço (Rua/Av.; número, apto.) as pessoas abaixo relacionadas:
(nome completo) (RG) (assinatura)
(nome completo) (RG) (assinatura)
(nome completo) (RG) (assinatura)
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ANEXO II: MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA

Eu,______________________________________________________________________________,
portador do RG_____________________, declaro que não possuo renda.

Assinatura:______________________________________________
______ de ___________________________ de 2021.
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ANEXO III: MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO
DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO

Eu,______________________________________________________________________________, portador do RG
_____________________, declaro, para os devidos fins que sou trabalhador autônomo, excercendo
atualmente a profissão/ocupação de____________________________, recebendo mensalmente o valor
aproximado de R$_______________________.

Paga INSS? SIM( ) NÃO ( )
Por ser expressão da verdade firmo a presente.

Assinatura:______________________________________________
______ de ___________________________ de 2021.
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ANEXO IV: MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CANDIDATOS AUSENTES
PROCURAÇÃO PARA MATRÍCULA

Pelo presente instrumento particular de preocupação eu,__________________________________________
__________________( nome do aluno), portador da Cédula de Identidade n.__________________________,
CPF n.__________________________________; residente e domiciliado à________________________________
_________________________________________________(endereço), nomeio e constituo meu procurador/a
________________________________________________________________, portador da Cedula de Identidade
n.__________________________, CPF n.__________________________ a quem confiro amplos poderes para
efetuar minha matrícula no Cursinho Popular da Poli USP para o ____ semestre de 20___, podendo
para este fim assinar documentos e apresentá-lo ao registro acadêmico, enfim, praticar todos os
ats necessários à matrícula.

Assinatura:______________________________________________
______ de ___________________________ de 2021.

Poli USP

Cursinho
Popular

ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PASSAPORTE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PASSAPORTE
Eu,______________________________________________________________________________, portador do RG
_____________________, declaro para os devidos fins que não solicitei ou possuo passaporte.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

Assinatura:______________________________________________
______ de ___________________________ de 2021.

