
MEP- PRÉ - VESTIBULAR CIDADÃO 
FICHA DE INSCRIÇÃO – 2020 

 
Ficha Nº: _____    Recebida por: __________Data: _____/______/_______ 

Núcleo:  PVC Niterói   (    )      PVC Retiro  (     ) 

 

I – Informações do candidato/a. 

Nome completo: _______________________________________E-mail__________________________ 

Data de nasc.: _____/_____/_____  Já estudou no PVC? _______ Se sim, Quando ? _________________ 

Rua: _________________________Bairro: ________________  CEP: ___________Tel._____________ 

Município: ________________________  Estado: _____  Tel: contato: ____________/______________ 

Ano de conclusão do ensino médio: _____  Curso: _________________  Escola: ___________________ 

Nome dos responsáveis:_________________________________________________________________ 

Tel. dos responsáveis_________________________________________________________________ 

 

II- Referências comunitárias do candidato. 

Participa de algum grupo social / Comunitário?  ______. Se sim, qual? __________________________ 

 
III- Compromisso com a cidadania ativa. 
O Pré Vestibular Cidadão, PVC, conta com o apoio da Comunidade Eclesial Santo Antônio e de 
educadores voluntários ligados ao MEP. É destinado à recuperação e construção de conhecimentos 
científico e social para os jovens e adultos, em níveis de carências sócio-cultural-econômica. A Escola 
trabalha na linha de Paulo Freire.  
 
IV- Inscrições: 10, 11 e 12 de fevereiro, das 16h às19h.  
Preenchimento presencial da ficha de inscrição, colaboração de R$ 10, 00, entrega de documentação:2 
retratos, comprovante de residência, cópia da identidade, declaração de conclusão de ensino médio 
e\ou estar cursando 0 3ª. ano.  Controle: Contribuiu? Sim (      )   Não (      ) 
OBS. Abriremos a sede do MEP dia 17/2/20 para entrega dos documentos falta. 
 
VI. Seleção: A turma MEP-PVC 2020 será composta de 50% dos que já tenha concluído o ensino 
médio e os outros 50 % dos terceiranistas. Critério documental e participação na semana de 
sensibilização. 
 
VII. Todos os inscritos deverão comparecer dia 2/03/20, às 18h:30mim, para inicio das atividades 
das aulas e processo de seleção, comprometendo-me com em participar das atividades dentro e fora 
da Escola. 
 
V- Autorização de imagem. 
Autorizo a veiculação da minha imagem para finas socio- do educacionais nas atividades relacionada a 
educação. Assino:_________________________________________________ 
 

 

Volta Redonda, _____ de ______________2020   

  

 

___________________________ 

Assinatura do candidato (a) 

 

 

________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

Visto:________________________ 


