EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – PENSI EDUCAÇÃO
2020 PROJETO DE APOIO AO ALUNO

1.

Introdução

O Programa de Apoio ao Aluno do Pensi é um programa fruto da parceria do
Pensi com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Por meio deste,
alunos provenientes de escola municipal e dentro das exigências de ingresso
podem ingressar na primeira série do Ensino Médio no Colégio e Curso Pensi.
O processo de seleção organizado pela Pensi Educação é totalmente GRATUITO.
A bolsa oferecida caso o aluno seja aprovado e selecionado é de cem por cento (100%)
na mensalidade e no material didático, valendo para todos os períodos letivos do Ensino
Médio, respeitando o critério de permanência no projeto.

2.

DOS CRITÉRIOS

Para participar do processo seletivo, o candidato deve obrigatoriamente atender
aos critérios descritos abaixo:


Cursar o 9º ano do ensino fundamental em uma escola municipal;



Ter cursado 75% (7º, 8º e 9º ano) ou (6º,8º e 9º ano) do Ensino
Fundamental II em Rede Pública de Ensino do Municipio do Rio de Janeiro;



Nunca ter repetido um ano escolar;



Ter bom histórico escolar;

3.

DA INSCRIÇÃO

As inscrições podem ser feitas pelo próprio candidato ou pelo responsável legal
no site do PENSI a partir de 16 de julho de 2019 até o dia 08 de agosto de 2019.

No momento da inscrição, é importante ter em mãos as seguintes informações do
candidato:
 Nome completo;
 E-mail (atenção para o cadastro correto dessa informação, o acompanhamento
do resultado depende deste registro);
 Nome da escola e série.

4.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

O ingresso dos alunos do programa de Apoio ao Aluno no Pensi é feito através
de uma prova que medirá os conhecimentos do aluno do Ensino Fundamental. A
informação das datas de prova para 2019 estarão disponíveis no site do Pensi.
Serão selecionados os alunos com maiores notas, obedecendo ao limite de número
de vagas previamente estipulado. Em caso de empate de notas, é dada prioridade
ao aluno que se inscreveu primeiro para o processo.
Após a aprovação, o responsável do aluno deverá comparecer à secretaria da
unidade munido dos seguintes documentos:
 Identidade e cpf do responsável
 Declaração de residência do responsável
 RG ou certidão do aluno.
 Certificado de Habilitação emitido pela a escola de origem
O aluno terá sua matriculada concluída apenas com a apresentação dos
documentos citados anteriormente.
Observação:

Os alunos do Programa de Apoio ao Aluno são isentos da cobrança de
mensalidade e material didático. O processo de seleção é GRATUITO e composto
por 2 (duas) etapas, todas eliminatórias.

1ª Etapa – Prova Presencial

Os candidatos inscritos para participar do processo seletivo deverão comparecer
ao local indicado para realizar as provas de Português e Matemática.

Documentos a serem apresentados para a realização da Prova Presencial:
 RG do candidato.

Prova Presencial
Local

Horário

Data

9h

17/08/2019

Pensi Madureira Rua Padre Manso 202, Madureira, Rio de Janeiro- RJ, CEP: 21310-260

9h

17/08/2019

Pensi Tijuca 2

9h

17/08/2019

Pensi Freguesia

Endereço
Rua Xingu 125, Freguesia, Rio de Janeiro- RJ, CEP: 22760-070
Rua Barão de Mesquita, 164 - Tijuca - 20540-006

2ª Etapa – Entrevista Individual
Alguns candidatos classificados na 1ª etapa serão convocados para uma entrevista
individual, a qual ocorrerá em local a ser informado pelo Pensi, por contato telefônico.
Durante a entrevista, será identificado o grau de interesse do candidato em se tornar
um bolsista e sua disposição a dedicar-se com afinco aos estudos.

Documentos que devem ser levados no momento da Entrevista Individual:
 Comprovante de Residência;
 Boletim escolar do ano vigente;
 RG do candidato.

5.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Durante o processo de seleção, correm por conta do candidato os custos com
transporte, para que ele se desloque até o local designado pelo Pensi.
O candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas a que foi convocado
será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo.

6.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A divulgação dos resultados acontecerá pelo site do Pensi, sairá uma listagem com
os candidatos que passarem para segunda fase do processo seletivo a partir do dia
10 de setembro de 2019 .
Por fim, será divulgado a lista com os selecionados, e os alunos terão que ir ao
colégio para fazer a matrícula.

7.

PROJETO DE APOIO AO ALUNO

De acordo com a Lei 3468 de 13 de dezembro de 2002, a bolsa de estudo terá
início em fevereiro de 2020 e encerrará em dezembro de 2022, desde que o bolsista
alcance os resultados estipulados pela lei acima citada.
O responsável legal do candidato aprovado no processo seletivo deverá
assinar o Termo de Compromisso com o Pensi.

Atenciosamente,
Equipe Pensi

