
 

MOVIMENTO ÉTICA NA POLÍTICA – MEP 

PRÉ-VESTIBULAR CIDADÃO – PVC 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 2020 

 

O Movimento Ética na Política – MEP/Volta Redonda, através do Pré-Vestibular Cidadão, 

por meio deste Edital, tornar público o processo de seleção de candidatos para o ingresso 

aos núcleos dos Pré-Vestibulares ligados ao MEP. 

 

1. DOS OBJETIVOS E VISÕES DO PRÉ-VESTIBULAR CIDADÃO 

1.1 O Pré-Vestibular Cidadão tem como objetivo oferecer um complemento à educação 

básica de nível médio aos jovens e adultos, em especial aos empobrecidos. O viés crítico e 

cidadão, visa capacitar os mesmos para acessarem às universidades públicas em igualdade 

de condições com estudantes de outros instituições. 

 

2. DAS VAGAS E PRAZO ACADEMICO 

2.1 São disponibilizadas para o ano de 2020, 70 vagas, sendo 44 vagas para o PVC - núcleo 

de Niterói (sede) e 26 vagas para o PVC - núcleo do Retiro. Os endereços dos núcleos estão 

disponibilizados no Anexo I desde Edital. 

2.2 As vagas de cada núcleo serão divididas em 50% para os candidatos que estejam 

cursando o terceiro ano do ensino médio e 50% para quem já concluiu. 

2.3 O período acadêmico tem vigência de 9 de março a 28 outubro de 2020, podendo ser 

prorrogado, a partir de avalição da coordenação geral. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

3.1 Para participar do processo de seleção de vagas da 21° edição acadêmica do Pré-

Vestibular Cidadão, o candidato deverá atender a todos os requisitos estabelecidos 

conforme descritos abaixo: 

I. Estar devidamente matriculado no 3° ano do Ensino Médio ou ter concluído; 
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II. Não estar matriculado em uma instituição de ensino privado e/ou cursos 

especiais de Redação. 

 

4. DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 

4.1 DA PRÉ-INSCRIÇÃO 

4.1.1 O candidato deverá manifestar seu interesse de estudar no PVC do MEP 

preenchendo o formulário de “pré-inscrição” disponibilizado no site 

www.mepvr.com.br 

Parágrafo único: O não preenchimento não acarreta: exclusão do processo, perda 

de vaga e nem garante vaga. 

4.1.2 O candidato deverá obrigatoriamente IMPRIMIR o Anexo IV, disponibilizado na 

seção de anexo no site www.mepvr.com.br, preenchido e assinado para ser ratificado 

na inscrição presencial, e anexados os documentos previstos no item 4.2.4. 

Parágrafo único: o candidato deverá obrigatoriamente optar por qual núcleo 

concorrerá às vagas. 

4.1.3 Se o candidato(a) for menor de 18 anos, a assinatura do responsável é 

indispensável. 

4.2 DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL 

4.2.1 A inscrição será feita presencialmente no núcleo escolhido entre os dias 10 a 12 

de fevereiro. O endereço dos núcleos pode ser consultado no Anexo I, disponibilizado 

neste Edital. 

4.2.2 O horário para inscrição será de 16h às 19h. 

4.2.3 Se o candidato for menor de 18 anos, a presença do responsável é indispensável 

no ato da inscrição, contudo se a ficha já estiver ratificada pelos responsáveis terá 

validade mediante cópia do RG do responsável. 

http://www.mepvr.com.br/
http://www.mepvr.com.br/
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4.2.4 São necessários estarem anexos junto à ficha de inscrição cópias dos documentos 

previstos a seguir: 

I. Comprovante de regularidade de matrícula na instituição de ensino ou 

diploma/histórico do ensino médio, caso o candidato já tenha concluído; 

II. Comprovante de residência; 

III. Registro Geral (RG); 

IV. Duas fotos 3x4 recente. 

 

4.2.5 Antes de efetuar a inscrição presencial, o candidato deverá ler em sua 

integralidade o Edital, seus Anexos e Eventuais Atos e Retificações no site 

www.mepvr.com.br. 

 

5. DA TAXA DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADE 

5.1 A taxa de inscrição é de R$10,00, se aprovado contribuirá com R$ 20,00 a cada mês. 

5.2 Visto que o espaço é cedido pela Comunidade Eclesial Santo Antônio para as atividades 

do MEP, também atividades escolares. 

Parágrafo único: Recomenda-se ao aluno, contribuir com o valor mensal até o dia 

10 de cada mês. O valor será recebido na sala de coordenação do MEP-PVC 

(Niterói) e no PVC – Retiro, ambos nos horários: 18h:40min às 20h. 

 

6. DO RESULTADO 

6.1 A seleção será realizada por meio de análise da participação de atividades a ser 

divulgado no site www.mepvr.com.br 

 

http://www.mepvr.com.br/
http://www.mepvr.com.br/
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6.2 Os resultados oficiais do processo seletivo para preenchimento de vagas da 21° edição 

acadêmica do Pré-Vestibular Cidadão serão divulgados no site www.mepvr.com.br nas 

datas previstas de acordo com o cronograma no Anexo III. 

 

7. DA RECLASSIFICAÇÃO 

7.1 Em caso de não preenchimento das vagas, por desistência e/ou expansão de vagas 

declaradas pela equipe pedagógica do MEP/PVC, o MEP poderá reclassificar os candidatos 

de acordo com a lista do resultado. 

 7.2 Não há data prevista para a reclassificação, contudo será publicado neste endereço 

www.mepvr.com.br os candidatos reclassificados.  

7.3 Na hipótese de reclassificação o candidato será contatado via email ou telefone. 

 

8. DO INDEFERIMENTO 

8.1 O candidato poderá ser indeferido nos seguintes casos: 

I. Falta de documentos; 

II. Inscrições duplicadas; 

III. Omitir ou prestar informações falsas; 

 

9. DO PRÉ-VESTIBULAR CIDADÃO – PVC, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO 

DE SELEÇÃO DO MOVIMENTO ÉTICA NA POLÍTICA – MEP 

9.1 Cabe ao Movimento: 

I. Divulgar todas as etapas e informações do processo seletivo no endereço 

eletrônico www.mepvr.com.br. E lista a ser anexada à escola. 

http://www.mepvr.com.br/
http://www.mepvr.com.br/
http://www.mepvr.com.br/
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II. Divulgar no referido endereço eletrônico, quaisquer alterações e erratas do 

presente Edital. 

 

10. DO CANDIDATO 

10.1 Cabe ao candidato: 

I. Acompanhar o processo seletivo e cumprir todas as etapas estabelecidas no 

presente Edital, bem como as etapas posteriores que serão divulgadas no 

endereço eletrônico www.mepvr.com.br. 

 

 

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2020. 

Equipe Pedagógica – PVC 

  

http://www.mepvr.com.br/
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ANEXO I 

ENDEREÇO DOS NÚCLEOS 

 

Núcleo Endereço 

Niterói 
Rua Nossa Sra. de Fátima, n°: 6 – Niterói, Volta Redonda – RJ, 

27278-180. 

Retiro Avenida Ceará, n°: 410 – Retiro, Volta Redonda – RJ, 27274-280. 
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ANEXO II 

QUADRO DE VAGAS 

 

Núcleo 

Turno 
Vagas 

Por 

núcleo 

Noturno 

C. Ensino 

Médio 
C. já formado 

Niterói 
Rua Nossa Sra. de Fátima, n°: 6 – 

Niterói, Volta Redonda – RJ. 
22 22 44 

Retiro 
Avenida Ceará, n°: 410 – Retiro, 

Volta Redonda – RJ. 
13 13 26 

Total de Vagas: 70 

 

C. Ensino Médio: Vagas destinadas para estudantes que cursam o 3º ano do ensino médio. 

C. já formado: Vagas destinadas para candidatos que já concluiu o ensino médio. 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA 

 

Evento Data Hora Local 

Publicação do Edital 01/02/2020 13:00h www.mepvr.com.br 

Pré-Inscrição 
01/02/2020 a 

09/02/2020 
Até as 23:59h www.mepvr.com.br 

Inscrição Presencial 
10/02/2020 a 

12/02/2020 
16h às 19h 

Núcleo Escolhido 

Endereço Anexo I 

Início do período 

letivo e Processo de 

Seleção 

02/03/2020 

Horário e Locais a definir dia 15/02/2020 com 

a equipe pedagógica. 

Posteriormente são divulgados em 

www.mepvr.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mepvr.com.br/
http://www.mepvr.com.br/
http://www.mepvr.com.br/

