
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Este Processo Seletivo visa o preenchimento de 15 (quinze) vagas no 

cursinho comunitário com o objetivo de preparar os candidatos a prestarem diversos 

concursos públicos, bem como vestibulares, com o foco maior na área de concursos 

militares, sem qualquer custo para os alunos. 

1.2 O cursinho comunitário é composto por pessoas voluntárias em dar aulas 

para a comunidade, sem receber qualquer beneficio econômico em troca. 

2- DAS VAGAS 

2.1 Serão ofertadas 15 (quinze) vagas para a comunidade em geral das cidades 

de Trizidela do Vale e Pedreiras – MA;  

3- DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas no TG 08-008, nos dias 25, 26 e 27 de abril do 

corrente ano, das 08h00min as 12h00min. 

3.2 Serão aceitas somente as 100 (cem) primeiras inscrições, por motivos 

logísticos. 

3.3 Somente serão aceitas inscrições de candidatos com no mínimo 17 anos e 

no máximo 28 anos, que já concluíram ou concluirão o Ensino Medio ainda este ano. 

3.4 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a carteira de identidade ou 

outro documento reconhecido por lei como tal. 

3.5 A inscrição é totalmente gratuita. 

3.6 A qualquer tempo, mesmo após o término das etapas do processo de 

seleção, poder-se-á anular a inscrição, a prova e a seleção do candidato, desde que 

verificada falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou 

informações fornecidas. 

4- DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1 A seleção dos candidatos a aluno do cursinho comunitário dar-se-á através 

da realização de Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

4.2 A Prova Escrita Objetiva será composta de 30 questões, sendo 10 (dez) 

questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Matemática, 05 (cinco) 

questões de química e 05 (cinco) questões de física. 

4.3 Os 15 (quinze) melhores colocados na prova serão classificados para fazer 

parte do cursinho. 

4.4 Cada questão acertada vale 01 (um) ponto. 



4.5 Em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:  

a) obtiver a maior nota na área de conhecimento Língua Portuguesa; 

b) obtiver a maior nota na área de conhecimento de Matemática; 

c) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais velho. 

5- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Outras 35 vagas do cursinho serão compostas por alunos do TG 08-008, 

como forma de complementar a qualificação profissional dos mesmos, e pessoas 

ligadas ao projeto, sendo ofertadas as 15 (quinze) vagas para a comunidade em 

geral. 

5.2 O cursinho será realizado no período noturno, das 19h00min as 21h00min, 

pelo menos 03 (três) vezes por semana. 

5.3 O curso terá duração indefinida, de acordo com a disponibilidade dos 

instrutores. 

5.4 Os dias e horários das aulas poderão sofrer alterações, de acordo com a 

disponibilidade dos instrutores.  

5.5 As disciplinas ofertadas serão: Matemática, Língua Portuguesa, Química, 

Física, História, Geografia e Informática.  

5.6 O aluno selecionado deverá ter comportamento exemplar em sala de aula e 

não possuir 03 (três) faltas consecutivas não justificáveis, além de frequentar pelo 

menos 80% das aulas durante o mês, sob pena de exclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Pontuação e Ortografia. 3 

Conhecimentos morfológicos, sintáticos e semânticos. 4. Atividades de reescritura. 

5. Linguagem própria e figurada. 6. Níveis de linguagem. 7. Tipos e modos textuais. 

MATEMÁTICA 

1. Operações com frações. 2. Razões e proporções. 3. Divisões direta e 

inversamente proporcionais. 4. Regra de três simples e composta. 5. Equações do 

1º grau. 6 Porcentagem. 7. MMC e MDC. 8. Geometria básica. 9. Álgebra linear. 10. 

Trigonometria. 

 

 


