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

por meio deste Edital, torna público o processo de seleção de candidatos para o ingresso no 

Pré-Vestibular do MEP no 1º semestre de 2021. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 A turma a ser aberta a partir deste Edital será na modalidade do ensino remoto 

(totalmente on-line) e terá duração até quinze de julho de 2021. 

1.2 Caso as medidas de recomendações sanitárias persistirem para diminuir a propagação 

do Coronavírus, a Coordenadoria de Seleção junto à Coordenação Pedagógica do PVC 

poderá prorrogar o presente Edital. Todas as informações serão publicadas nos canais 

oficiais do MEP e no Portal de Seleção do PVC (www.inscricaopvc.mepvr.com.br), o aluno 

também será notificado via e-mail. 

1.3 Caso as aulas presenciais retornem, um novo Edital será produzido para uma nova 

turma. 

 

2. DOS OBJETIVOS E VISÕES DO PRÉ-VESTIBULAR CIDADÃO 

2.1 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, 

cívico-humanitário e cidadão visa capacitar os mesmos para acessarem às universidades 

públicas em igualdade de condições com estudantes de outras instituições. 

 

3. DAS VAGAS E PRAZO ACADÊMICO 

3.1 São disponibilizadas 130 vagas para o primeiro semestre de 2021. 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mep.vr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg
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Parágrafo único: Para essa turma, as aulas serão oferecidas via plataforma digital. 

3.2 As vagas serão divididas em 70% para os candidatos que residem no Município de 

Volta Redonda (RJ) e 30% para candidatos que morem em outras regiões do Brasil. 

3.3 O período acadêmico tem vigência de 15 de março a quinze de julho de 2021, podendo 

ser prorrogado, a partir de avalição da Coordenação de Seleção do PVC e Coordenação 

Pedagógica do Pré-Vestibular Cidadão do MEP, conforme previsto no item 1.2 deste Edital. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

4.1 Para participar do processo de seleção de vagas da 22° turma do Pré-Vestibular 

Cidadão, 1ª edição, o candidato deverá atender a todos os requisitos estabelecidos abaixo: 

I. Estar devidamente matriculado no 3° ano do Ensino Médio ou ter concluído; 

II. Não estar matriculado em instituição de ensino privado, incluindo curso de 

redação, exceto se com bolsa integral. 

III. Não participar de nenhum outro projeto voluntário de mesmo perfil. 

 

5. DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 

5.1 O candidato deverá preencher o formulário disponibilizado no Sistema de Inscrição 

Online em www.sistemapvc.mepvr.com.br entre os dias 22/02/2021 às 0h até 02/03/2021 

às 23h59, conforme o Anexo II. 

5.2 Para efetivação da inscrição deste processo seletivo, o candidato deverá realizar o 

pagamento da inscrição, conforme detalhado no item a seguir. 

5.3 Antes de efetuar a confirmação de inscrição, o candidato deverá ler em sua integralidade 

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

www.inscricaopvc.mepvr.com.br. 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mep.vr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg
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http://www.inscricaopvc.mepvr.com.br/
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6. DA TAXA DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADE 

6.1 A taxa de inscrição é de R$15,00, se o candidato for aprovado neste processo seletivo, 

contribuirá com R$ 10,00 a cada mês. 

Parágrafo único: As contribuições têm por finalidade a manutenção do espaço 

físico e manutenção de infraestrutura online do MEP. 

6.2 O prazo para pagamento da contribuição de inscrição encerra-se no dia 08/03. O 

candidato que não pagar a taxa simbólica de inscrição será considerado desistente.  

6.3 Todo pagamento será feito através da Área de Pagamentos no Painel do Candidato, 

no link: www.sistemapvc.mepvr.com.br. É utilizado o sistema de pagamentos 

MercadoPago, no qual o candidato/aluno poderá pagar da forma que bem preferir (Boleto 

ou Pix). 

Parágrafo único: Provisoriamente, os valores serão depositados na conta do 

Conselheiro do Movimento, Davi Souza. Tão logo organizar-se a Pessoa Jurídica, 

uma conta bancária do MEP será utilizada. 

6.4 O candidato que estiver com dificuldades financeiras e não puder contribuir deverá 

entrar em contato pelo e-mail contato@mepvr.com.br para avaliação da equipe. 

 

7. DO RESULTADO 

7.1 A seleção será realizada por meio de análise da participação da Aula Inaugural e 

Semana de Sensibilização, como também a efetuação da contribuição simbólica de 

inscrição. 

7.2 Os resultados oficiais do processo seletivo para preenchimento de vagas da 22° turma 

do Pré-Vestibular Cidadão, 1ª edição, serão divulgados no site 

www.inscricaopvc.mepvr.com.br nas datas previstas no cronograma no Anexo II. 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mep.vr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg
http://www.sistemapvc.mepvr.com.br/
mailto:contato@mepvr.com.br
http://www.inscricaopvc.mepvr.com.br/
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8. DA RECLASSIFICAÇÃO 

8.1 No caso de não preenchimento de vagas por desistências ou pelo aumento de vagas 

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

de acordo com a lista do resultado.  

8.2 Caso haja reclassificação, a lista com os nomes dos candidatos convocados estará 

disponível no endereço eletrônico www.inscricaopvc.mepvr.com.br e os candidatos serão 

contatados por e-mail ou por telefone. 

 

9. DO INDEFERIMENTO 

9.1 O candidato poderá ser indeferido nos seguintes casos: 

I. Não pagamento da contribuição de inscrição; 

II. Inscrições duplicadas; 

III. Omitir ou prestar informações falsas; 

IV. Descumprir as prescrições do presente Edital. 

 

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

DE SELEÇÃO DO PRÉ-VESTIBULAR CIDADÃO 

10.1 Cabe à Coordenação: 

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

eletrônico www.inscricaopvc.mepvr.com.br. 

II. Divulgar no referido endereço eletrônico, quaisquer alterações e erratas do 

presente Edital. 

 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mep.vr
https://twitter.com/mepvr
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11. DO CANDIDATO 

11.1 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.inscricaopvc.mepvr.com.br. 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

12.1 Serão utilizadas na Aula Inaugural e na Semana de Sensibilização, bem como nas 

semanas de aulas, as plataformas e ferramentas Google. É necessário, portanto, que o 

candidato tenha o e-mail gmail (nome@gmail.com) ou e-mail vinculado ao google 

(institucional). É possível criar seu e-mail gmail clicando aqui. 

12.2 É recomendado ao candidato entrar no grupo do WhatsApp para acompanhar de 

maneira mais direta as informações de todo o processo seletivo e para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. Clique neste link para participar do grupo: 

https://chat.whatsapp.com/GSrJtPJjXNj8X6utBuBsQL. 

 

 

Volta Redonda, 19 de fevereiro de 2020. 

Coordenação de Seleção do Pré-Vestibular Cidadão – PVC. 

  

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mep.vr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg
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ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 

Turma 

Turno 

Vagas 

turma 

Noturno 

Volta Redonda 

e Região 

Demais 

localidades do 

Brasil 

Turma virtual 91 39 130 

Total de Vagas: 130 

 

  

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mep.vr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg


 

MOVIMENTO ÉTICA NA POLÍTICA – MEP 

PRÉ-VESTIBULAR CIDADÃO – PVC 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 2021.1 

INSCRIÇÕES PARA AULAS VIRTUAIS 

 

          

ANEXO II 

CRONOGRAMA 

 

Evento Data Hora Local 

Publicação do Edital 19/02/2021 8h www.inscricaopvc.mepvr.com.br 

Inscrição 
22/02/2021 a 

02/03/2021 
0h às 23h59min www.inscricaopvc.mepvr.com.br 

Aula Inaugural 06/03/2021 16h 
https://meet.google.com/oun-

qyok-xtf 

 

Vencimento da 

contribuição de 

inscrição. (último 

dia para pagamento) 

 

08/03/2021 16h www.sistemapvc.mepvr.com.br 

Semana de 

Sensibilização [1] 

08/03/2021 a 

12/03/2021 
19h 

https://meet.google.com/oun-

qyok-xtf 

Resultado 12/03/2021 23h www.inscricaopvc.mepvr.com.br  

Início do período 

letivo 
15/03/2021 

 

As informações de acesso à turma estarão 

disponíveis NO DIA DO RESULTADO no Painel 

do Candidato (www.sistemapvc.mepvr.com.br). 

 

* A presença na aula inaugural e na semana de sensibilização é obrigatória, sob pena 

de impugnação do processo seletivo. 

 

[1] O Calendário da Semana de Sensibilização será divulgado dia 05/03/2021 em 

www.inscricaopvc.mepvr.com.br às 20h. 
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