
EDITAL 01/2022 DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO LER E SER
CIDADÃO

O projeto de extensão LER E SER CIDADÃO, por meio de sua Coordenação, torna pública a
realização do presente edital para a realização do processo seletivo, com ingresso para mês de
Setembro de 2022.

1. PROCESSO SELETIVO

1.1. O processo seletivo tem como objeto a seleção de 30 aluno(a)s, para ingresso em
Setembro de 2022 nas atividades do projeto de extensão LER E SER CIDADÃO.

1.2. As 30 vagas ofertadas serão distribuídas da seguinte forma:

Quadro1: Vagas na sede do município de Ouro Preto

Turmas Ouro Preto Vagas

Turma 1 - Bloco salas de aula - Campus Morro do
Cruzeiro

15

Turma 2 - Bloco salas de aula - Campus Morro do
Cruzeiro

15

TOTAL 30

2. O Projeto

2.1. As atividades constituem de aulas de alfabetização de jovens, adultos e
idosos e serão ofertadas de forma presencial, nos seguintes locais, dias e
horários:

2.1.1 - Local: Bloco salas de aula ( Secretaria do Pré Humanista e Sala da CPA);

2.1.2 - Dias e horários: Terça - feira (18:00 às 20:00)
Quarta - feira (18:00 às 20:00)
Quinta - feira (18:00 às 20:00)

3. DO PÚBLICO

3.1. Poderão participar do processo seletivo qualquer pessoa física interessada, que
tenha acima de 18 anos, inclusive idosos acima de 60 anos, que não sabem ou
tem dificuldade no processos de leitura e escrita.

5. INSCRIÇÃO

5.1. As inscrições deverão ser realizadas no período entre os dias 29/08 a 09/09 de
2022. No horário de 8:00 às 16:30.



5.2. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas presencialmente, no CEAD
UFOP (prédio amarelo em frente ao Centro de Saúde), 3º andar, sala 301, Campus
Morro do Cruzeiro.

5.3. Maiores informações pelos telefones: 3559 -1355 com Rosilene ou Kátia.

5.4 - o candidato deverá apresentar cópia de um documento de identidade válido e
cópia de comprovante de residência.

6.CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

6.1. Caso haja um número maior de inscritos que de vagas ofertadas, será selecionado o

candidato mais velho.

6.2. Caso haja empate no primeiro critério, será selecionado o candidato que tiver menos

conhecimento, isto é, que apresentar maior dificuldade em ler e escrever.

7.CONSIDERAÇÕES GERAIS

7.1. Os candidatos, a partir da inscrição no processo seletivo, manifestam sua

autorização para a divulgação de imagens e nomes na lista de resultados.

7.2. Apenas os alunos matriculados terão o direito de receber gratuitamente o material

e/ou assistir as aulas lecionadas.

7.3.1Ressalta-se que as salas cujas aulas serão ministradas são de uso

público especial, de modo que a efetivação da matrícula é a condição

necessária para a participação das atividades do projeto. Com efeito, apenas

alunos regularmente matriculados poderão participar das aulas.

7.4. As situações abaixo sujeitam os candidatos à eliminação do processo ou

cancelamento da matrícula:

1- Faltas;

Cinco (05 dias) de faltas consecutivas sem justificativa,

Ter 30% (número quantitativo) de faltas.
2 - Receber duas (2) advertências;

3 - Causar algum constrangimento ou assédio a colegas e/ou instrutores do

projeto;

6 - Causar danos nos espaços onde serão ministradas as aulas (riscos em

carteiras e paredes e/ou quebras deliberadas de carteiras);

7 - Desrespeitar as normas estabelecidas no Termo de Compromisso.



8. RESULTADOS
8.1.Os resultados serão divulgados, dia 09/09 após às 17:00 afixadas no quadro de

avisos do terceiro andar do CEAD e na porta da secretaria dos projetos, no Bloco

Salas de Aula, e na página oficial no Facebook e do Instagram do Pré-Humanista:

https://www.facebook.com/cursinhohumanista;

https://www.instagram.com/humanistapreuniversitario/?hl=pt-br.

8.2. A decisão da comissão examinadora não está sujeita a qualquer tipo de recurso,

sendo julgamento absoluto e final.

8.3. As atividades do Projeto Ler e Ser cidadão iniciará no dia 13 de setembro às 18:00.

Local: Bloco Sala de Aulas, Campus da UFOP.

Ouro Preto 24 de Agosto de 2022

__________________________________________________________
Profª Kátia Gardênia Henrique da Rocha

Coordenadora Geral do Projeto Ler e Ser Cidadão
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