
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL 2019 

  
SELEÇÃO DO CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA UFF DE RIO DAS OSTRAS 

  

A Coordenação do Programa Pré-Universitário Social da UFF de Rio das           

Ostras faz saber das inscrições e dá outras providências para a seleção de             

candidatos para curso Pré Universitário Social da UFF de Rio das Ostras, com o              

objetivo de fazer o preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM              

e do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos -             

ENCCEJA do ano de 2019. 

O processo seletivo e o curso são gratuitos. O curso será realizado na             

modalidade presencial. 

Serão oferecidas 150 vagas, para distribuição em duas turmas no período           

noturno e uma turma no período matutino. 

As aulas serão as segundas, quintas e sextas feira das 18 as 21 h, para as                

turmas A e B e as segundas, quintas e sextas feira das 8 as 12 h. 

  

Turmas 

  

Nº de Vagas 

  

Turno 

Turma A 50 Noite 

Turma B 50 Noite 

Turma C 50 Manhã 

  

1. Das inscrições 

Todas e quaisquer informações e alterações relativas ao processo seletivo de           

que trata este Edital, serão respondidas por e-mail: preuniversocial@gmail.com  

É de responsabilidade do candidato, fazer a leitura do Edital. 

mailto:preuniversocial@gmail.com


1.1.        São pré-requisitos, cumulativamente: 

Ter um e-mail pessoal ativo no gmail (Google) 

  

Ler e conhecer o edital. 

Ter domínio de navegação na internet. 

  

1.2.        Das etapas do processo de inscrição 

O processo de inscrição e seleção é realizado totalmente pela internet no            

questionário: http://bit.ly/2B2dTpQ no período de 04 a 11 de Fevereiro de 2019.             

Somente poderão responder ao questionário quem tiver uma conta ativa de           

e-mail no Google ( GMAIL) 

  

1.3. Procedimentos para a Inscrição 

Ao acessar o Link: http://bit.ly/2B2dTpQ, o candidato deverá ler este Edital e            

em seguida responder ao questionário ao finalizar uma mensagem será          

automaticamente gerada na tela confirmando a inscrição. 

  

2. Da prova. 

 O candidato deve ficar atento no período de 13 a 15 de Fevereiro de 2019,               

para verificar em sua caixa de e-mail se foi ou não pré-selecionado. Pois será              

aplicado o filtro para a seleção dos 200 candidatos conforme as respostas obtidas             

no questionário no ato da inscrição. 

 Apenas candidatos pré-selecionados irão receber um e-mail confirmando         

sua pré-seleção para a realização da prova no dia 17 de Fevereiro (DOMINGO) no              

horário das 9 as 12 h na Rua Recife, sem número – Jardim Bela Vista – Rio das                  

Ostras. 

 O candidato deverá comparecer ao local da prova, impreterivelmente antes          

do fechamento do portão, que irá fechar as 8:30 h. Fiquem atentos ao término do               

Horário de Verão, o início da Prova será as 9 h. 

  

2.1 – Documentos para apresentar no dia da prova 

 Comparecer munido com o documento com foto utilizado na inscrição. 
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 Será impedido de fazer a prova o candidato que não apresentar o documento             

com foto utilizado na inscrição. 

  

2.2.  Provas 

 A prova consistirá em 14 questões de múltipla escolha sobre os conteúdos            

do ensino fundamental e médio. E uma Redação Dissertativa Argumentativa de           

no mínimo 7 linhas e máximo de 30 linhas. O tempo de duração da prova será de                 

exatamente três horas. 

  

2.3. Recomendações: 

O candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica preta de corpo           

transparente. 

   Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos no decorrer da prova. 

 No caso os aparelhos de telefonia móvel devem ser desligados ou retirados a             

bateria ao entrar na sala. 

Será permitido lanche (pacotes de biscoito lacrado ao entrar na sala),            

garrafas (transparente). 

Não será permitido o uso de quaisquer adereço na cabeça (lenços, boné,             

turbante, etc.) 

  

3. Classificação 

  

 Serão classificados os candidatos que obtiverem as melhores 150 notas para           

o preenchimento das vagas nas turmas do período noturno e matutino. A nota da              

prova de múltipla escolha será somada a nota da redação. A média será calculada              

com a soma destas notas e dividida por dois. 

Nos casos de empate, serão selecionados conforme os critérios de seleção           

estabelecidos no questionário de inscrição. 

  

3.1. Da seleção e Resultado 

  



 A divulgação dos resultados do processo seletivo será enviada na página da            

http://www.uff.br/?q=cidade/rio-das-ostras 

As vagas remanescentes de candidatos classificados e aprovados que não          

efetuaram a matricula será repassada àqueles em lista de espera. Os candidatos            

em lista de espera que forem reclassificados serão avisados por mensagem para o             

e-mail cadastrado no ato da inscrição. Não nos responsabilizamos por caixas de            

correio cheias nem por mensagens bloqueadas por filtros antispam. 

  

3. 2. Cronograma 

  

Data Descrição 

  
De 04/02/2019 a 11/02/2019 

  
Período de inscrição online através do 
link:http://bit.ly/2B2dTpQ 

  
De 13/02/2019 a 15/02/2019 

Envio de e-mail aos pré-selecionados para realizar a 
prova. 

  
Dia 17/02/2019 

  
Realização da prova classificatória. 

  
Dia 12/03/2019 

Publicação da classificação na página: 
http://www.uff.br/?q=cidade/rio-das-ostras 

  
De 13/03/2019 a 15/03/2019 

  
Realização da Matrícula, no horário das 16 h às 18 h 

  
Dia 18/03/2019 

Inicio das aulas: TURMA A e B das 18 as 21 h e 
Turma C das 8 as 12 h 
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