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EDITAL N° 003/2016 – SECRETARIA DA JUVENTUDE 
 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O 
“PASSAPORTE – CURSO PRÉ-VESTIBULAR 2016” 

SEGUNDA ETAPA 

 
TORNA PÚBLICO QUE: 

 

A Secretaria Municipal da Juventude no exercício das suas atribuições abre as inscrições 

para o processo de seleção de alunos para o PASSAPORTE – Curso Pré- Vestibular 2016. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A seleção será regida por este edital e executada pela equipe multidisciplinar 

PASSAPORTE. 

1.2 Para seleção de alunos serão ofertadas 50 vagas de ampla  concorrência. 

1.3 As aulas ocorrerão de abril a novembro, aos sábados em horário integral (manhã 08h às 12h e a tarde 

13h às 17h). 

1.4 A seleção de alunos compreenderá análise de perfil socioeconômico e prova objetiva, de 

caráter eliminatório e classificatório. 

1.5 As provas objetivas serão realizadas na localidade constante no item 3 deste edital. 
 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 Taxa de inscrição: R$20,00 (vinte reais), cobrada a título de ressarcimento de despesas com 

material e serviços para aplicação da prova e funcionamento do projeto e não será devolvida 

em qualquer hipótese. 

2.2 Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico 

http://passaporteenem.wix.com/passaporte2016 solicitada no período entre 9 horas do dia 

04 de abril de 2016 e 17 horas e 30 minutos do dia 09 de março de 2016 (04/04 à 

09/04/2016) e de forma presencial na Casa das Juventudes (Centro Cultural Dr. José 

Nivaldo) durante o período de inscrições, das 9 horas ás 15 horas. (segunda a sábado). 

2.3 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição, 

não deixando nenhuma das perguntas em branco. 

http://passaporteenem.wix.com/passaporte2016


2.4 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição na sede do curso 

PASSAPORTE, localizada na Casa das Juventudes (Centro Cultural Dr. José Nivaldo). 

2.5 O PASSAPORTE não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por 

motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de 

congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso no que se refere ao 

processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. 

 
2.6 Caso não seja registrado o pagamento de inscrição o candidato será desclassificado. 

 
2.7 Em caso de dúvidas o candidato pode procurar informações na sede do PASSAPORTE 

localizada na Rua Cônego Benigno Lira, s/n, centro, Surubim-PE (Casa das Juventudes), 

porém em nenhuma hipótese o valor da taxa de inscrição será ressarcido ao mesmo. 

 
3. DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

3.1 As provas objetivas serão realizadas na sede do PASSAPORTE localizada na Rua Cônego 

Benigno Lira, s/n, centro, Surubim-PE (Casa das Juventudes). 

3.2 Os candidatos deverão comparecer ao local de provas, no horário e data marcados no email 

de confirmação da inscrição, portando um documento oficial com  foto. 

3.3 Nas provas, serão avaliados, habilidades e conhecimentos conforme solicitado pelo ENEM. 
 

 
4. DA MATRÍCULA 

 

O candidato deve se dirigir a sede do PASSAPORTE em um dos dias: 08 e 09 de abril de 

2016, portando no ato da matrícula a seguinte documentação: 

4.1 Cópia de RG e CPF; 

4.2 Cópia de Histórico Escolar do Ensino Médio (egressos) ou Declaração de Matrícula do ano 

vigente do Ensino Médio; 

4.3 Comprovante de residência (contas de Luz e Água recentes até 3 meses); 

4.4 Duas fotos 3X4. 
 

 
5. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO 

 

5.1 Ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio; 

5.2 Manifestar intenção de realizar o ENEM 2016; 

5.3 Ter disponibilidade e compromisso com a frequência e com a realização das atividades do 

PASSAPORTE – Curso Pré-Vestibular; 



5.4 Os alunos selecionados que faltarem 3 (três) dias de aula consecutivos, sem justificativa, 

perderão a vaga no PASSAPORTE – Curso Pré-Vestibular. 

 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

6.1 A classificação obedecerá à ordem decrescente dos pontos obtidos, por meio das análises 

efetuadas pela equipe responsável pela execução do Projeto e da prova objetiva. 

 
7. DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1 A lista de aprovados será divulgada no dia 11/04/2016, fixada no mural da Secretaria 
da Juventude e nos sites http://passaporteenem.wix.com/passaporte2016 ou 
http://surubim.pe.gov.br/portal/ 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Coordenação do Processo Seletivo, de 
acordo com as normas pertinentes. 

 
 
 
 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
Surubim, 04 de abril de 2016 

 

 

Equipe PASSAPORTE 

Responsável: Weslley Gomes 
E-mail: passaporte@juventudeprotagonista.org.br 
Cel: (81) 99570-3425 (whatsapp) 
Endereço: Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Casa das Juventudes 
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