EDITAL PARA PROCESSSO SELETIVO DE CANDIDATOS(AS),
CURSO PRÉ-VESTIBULAR DO INSTITUTO QUILOMBO ILHA 2018.

AO

O INSTITUTO QUILOMBO ILHA abre inscrições para o processo seletivo
do curso preparatório para o ENEM 2018. O objetivo é proporcionar aos afrodescendentes de Vera Cruz e toda a Ilha de Itaparica, possibilidades de
igualdade de condições para concorrer às provas dos vestibulares, bem
como promover a ascensão social da comunidade por meio da educação e
do resgate de seus valores ancestrais e culturais, contribuindo assim para a
redução das desigualdades no nosso país.
O INSTITUTO QUILOMBO ILHA torna pública a abertura de inscrição
para o curso preparatório para o Enem 2018 destinado aos candidatos que
concluíram ou que estejam cursando o último ano do Ensino Médio ou
equivalente.
I – INSCRIÇÕES
1.1 – Estarão abertas as inscrições para selecionar os (as) candidatos(as)
que irá fazer parte da turma do curso preparatório para o ENEM 2018,
bem como formar um cadastro de reserva.
1.2 – As inscrições serão feitas na Casa Paroquial situada à Rua Estrada
da Rodagem, s/n Mar Grande- Vera Cruz - Bahia no período de 15 de
Janeiro a 09 de Fevereiro de 2018 (segunda à sexta-feira das
08:00h às 12:00h e das 14:00h as 17:00h)
II – TAXAS
Valor da inscrição (Técnica de Grupo e Entrevista + Prova): R$ 25,00 (vinte
e cinco reais).
III - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO
No ato da inscrição o candidato obrigatoriamente deverá entregar:
a) Cópia do RG;
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b) Entregar a ficha de inscrição, devidamente preenchida (Disponível no
Site);
c) O valor referente ao pagamento da Taxa de inscrição (R$ 25,00)
IV – VAGAS
ÚNICO: Serão oferecidas 100 (Cem) vagas para o turno Noturno, onde as
aulas ocorrerão na Casa Paroquial, em Mar Grande.

V – SELEÇÃO
A seleção será realizada em duas etapas:
1ª ETAPA- Técnica de Grupo e Entrevista – Classificatória e
Eliminatória
2ª ETAPA – prova – Classificatória
VI - PROVAS
Língua Portuguesa (10 questões)
Assuntos - Regras de acentuação gráfica; Formação de palavras: derivação;
composição; hibridismo; redução; empréstimos e gírias. Concordância
verbal e nominal; regência verbal; Semântica: sinonímia; antonímia; campo
semântico – hiponímia e hiperonímia; polissemia.

Redação (de 25 a 30 linhas)

Matemática (10 questões)
Assuntos - Raciocínio Lógico; Divisibilidade; Números primos; Mínimo
Múltiplo Comum (MMC) e Máximo Divisor Comum (MDC); Potenciação e
Radiciação; Números fracionários; Números decimais; Razão e proporção;
Porcentagem; Expressões numéricas; Regra de três simples e composta;
Equações do 1º grau e 2º grau; Sistemas de equações do 1º grau.
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VII – SELECIONADOS
ÚNICO:

Serão

selecionados(as)

inicialmente

100

(Cem)

estudantes

obedecendo á ordem crescente de classificação, os demais candidatos
serão colocados em uma lista de espera para casos de desistências.
VIII - DATAS DO PROCESSO
INSCRIÇÕES: 15/01/2018 a 09/02/2018 (de segunda a sexta-feira).
Local:Casa Paroquial (Mar Grande) das 08:00h as 12:00h e das 14:00h
as 17:00.
ENTREVISTA E TÉCNICA DE GRUPO: 19/02 a 23/02/2018. Local:
CASA PAROQUIAL EM MAR GRANDE.
PROVA: 25/02/2018 das 08:30 às 12:30 – Local: Colégio JÚLIO VIRGÍNIO
DE

SANT’ANNA.

ATENÇÃO:

O

portão

será

fechado

às

8:00h

IMPRETERIVELMENTE.
RESULTADO FINAL: 27/02/2018. O resultado será colocado no mural
do

Pré-vestibular,

no

Facebook

e

no

site

do

cursinho

(www.prevestibularquilomboilha.com)
MATRÍCULA: 28/02/2018 a 09/03/2018. No horário de 08:00 as 12:00
e das 14:00 às 17:00 – Local: Casa Paroquial em Mar Grande.
AULA INAUGURAL: 10/03/2018 as 09:00 - Local: Casa Paroquial em
Mar Grande.
INÍCIO DAS AULAS: 12/03/2018 na Casa Paroquial, em Mar Grande
IX- PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
IMPRETERIVELMENTE, deverão ser apresentadas as seguintes
documentações para efetivação de matricula.
a) Cópia

do comprovante

de conclusão do

ENSINO

MÉDIO

(ou

comprovante que está em vias de conclusão no ano de 2018) e
FUNDAMENTAL II;
b) 02 Fotos 3X4;
c) Cópia do Comprovante de Residência.
d) Cópia do CPF;
e) O pagamento da primeira parcela do curso no valor de R$ 60,00
referente ao mês de Março.
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f) Em caso do estudante com idade inferior a 18 anos, deverão vir
acompanhados(as) dos pais/mães ou responsável legal.
A matrícula só será efetivada ao apresentar toda a documentação exigida,
caso não aconteça será sujeito à perda a vaga.
OBS: Deverá ter exclusivamente os dois comprovantes de conclusão
do Ensino Médio e Fundamental II.
X - VALOR DO CURSO
Os estudantes contribuirão com uma ajuda de custo no valor de R$
60,00 mensais para ajudar a cobrir as despesas do curso, sendo que se o
pagamento for feito até o dia 10 (DEZ) de cada mês, os estudantes pagarão
o valor de R$ 50,00. O mês de fevereiro não haverá esse desconto.
O valor total do curso é de R$ 600,00 (SEISSENTOS REAIS). Este valor
poderá ser quitado em uma das seguintes formas:

1-O valor total do curso será dividido em 10 parcelas de R$ 60,00
A primeira parcela no valor de R$ 60,00 (SEISSENTOS REAIS) deverá
ser quitada no ato da Matrícula que ocorrerá no período de 28 de Fevereiro
a 09 de Março de 2018 no horário das 08 às 12 horas e/ou das 14 às 17
horas, de segunda a sexta.
2 - Outra opção - Parcela única no valor de R$ 500,00.

XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
a) A matricula só será efetivada após o pagamento da primeira mensalidade
(Mês de Março no valor de R$ 60,00).
b) O curso ocorrerá no período NOTURNO e as aulas acontecerão de
segunda a sexta-feira das 19:00h às 21:50h e aos sábados das 08:00h às
12:00h. Aulas extras aos sábados à tarde e aos Domingos pela manhã,
quando necessário para reposição.
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c) Em caso de desistência ou desligamento do curso, o aluno(a) deverá
entregar a camisa do curso de volta, a fim de termos a certeza de que este
não estará usando indevidamente o nome da instituição.
d) Caso haja desistência dos primeiros classificados, outros candidatos
podem ser chamados da lista suplementar que será divulgada na sede do
curso na casa paroquial em Mar Grande.
e) O Instituto Quilombo Ilha não se responsabilizará pelo deslocamento
destes estudantes em dias de aula.

Vera Cruz, 10 de Janeiro de 2018
Renato dos Santos de Jesus
Coordenador do Pré-Vestibular Quilombo Ilha
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