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EDITAL 
Processo Seletivo 2021 

Pré–Universitário Social Oficina do Saber 
 

Instruções aos Candidatos 
1. LOCAL:  
 

Pré-Universitário Social Oficina do Saber 
Prédio do Mequinho / UFF 
Rua Jansen de Mello, 174 – Centro, Niterói (entrada pela Rua Heitor Carrilho) Próximo ao 12º Batalhão de 
Polícia Militar 
Informações através do email : uff.oficinadosaber@gmail.com 
 

2. NÚMERO DE VAGAS:  
 
 TURMAS PREPARATÓRIAS PARA O VESTIBULAR UERJ E ENEM 

 
Turma A: 45 vagas 
Turma B: 75 vagas 
Turma C: 30 vagas (Atualização) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS AULAS OBRIGATÓRIAS DE 2ª A 5ª FEIRA: 
 
Turma A: de 14h30 a 17h45. 
Turma B: de 18h15 a 21h30.  
Turma de Atualização: de 18h15 a 21h30. 
 
Obs 1: Enquanto a UFF não decidir pelo ensino presencial às atividades das turmas A e B serão executadas na 

modalidade remota de 2ª a 6ª feira no horário noturno e no período da tarde haverá aulas de 
monitorias. 

Obs 2: Com a decisão do ensino presencial pela universidade a organização do Projeto será revista para 
atender os horários conforme item 3. 

Obs 3: O inicio das atividades para o Curso de Atualização dependerá da decisão da UFF quanto retorno do 
ensino presencial.    

Obs 4: No decorrer do ano letivo, em alguns sábados, poderão ser agendadas atividades extracurriculares. 
 

       
4. PÚBLICO-ALVO: 

 Candidatos residentes em regiões circunvizinhas à Niterói/RJ. Com o fim da pandemia as aulas serão 
presenciais.  

 
 Turmas A e B: Prioritariamente, candidatos oriundos de escolas públicas e de famílias de menor poder 

aquisitivo que em 2021, já concluíram ou concluirão o ensino médio. 
 
 Turma da Atualização: Candidatos de menor poder aquisitivo, preferencialmente oriundos do ensino 

público e que já concluíram o ensino médio e estão afastados dos estudos por um período longo de 
tempo. 

 
5. TRANSPORTE: (válido apenas presencialmente após término da pandemia)  
 
   Ao final das aulas noturnas, caso haja disponibilidade, o  ônibus da UFF  poderá fazer o transporte dos alunos até 

o Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói. 
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6. A SELEÇÃO CONSTA DAS SEGUINTES ETAPAS:  
 

 1ª Etapa: de 02/02/2021 a 14/02/2021 
 
Preenchimento de uma ficha socioeconômica, que poderá ser das seguintes maneiras: 

 On-line através do link, https://forms.gle/J8xaPfHzhFDM8viv5, também disponível na 
página do Facebook (Pré-Universitário Oficina do Saber/UFF). 

 
 

 2ª Etapa: de 16/02/2021 a 18/02/2021. 
Entrevistas on line, em grupos, utilizando a plataforma meet. Os candidatos selecionados na 1ª etapa 
serão comunicados, preferencialmente, por whatsApp ou email dos horários e endereços virtuais das 
entrevistas. 

 
7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
 Os critérios de seleção são de responsabilidade da Coordenação do Pré-Universitário Social Oficina do Saber. 
 
8. RESULTADO:   22/02 a 23/02 
 

A listagem dos aprovados no Processo Seletivo será divulgada na página do Facebook (Pré-Universitário 
Oficina do Saber/UFF) e no site.  Os aprovados deverão efetuar a matrícula e a entrega da documentação, 
conforme itens 9 e 10. 

                 
9. MATRÍCULA:   de  25/02 a 27/02 – matricula online 
 
10. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA: 
 

 Encaminhar para o e-mail do Projeto (uff.oficinadosaber@gmail.com) os seguintes documentos em PDF: 
 Documento de identificação oficial com foto (carteira de identidade ou carteira de trabalho ou Carteira 

Nacional de Habilitação); 
 CPF ou do protocolo de solicitação; 
 foto  
 Comprovante de escolaridade de conclusão ou estar concluindo o ensino médio em 2021; 
 
a) O candidato é responsável por todas as informações declaradas na ficha  socioeconômica ;  
b) Não serão aceitos documentos fora do prazo estabelecido, salvo quando a Coordenação solicitar; 

 
11. INÍCIO DAS AULAS:  01/03/2021 Modulo virtual utilizando plataforma Meet 

 
13. VAGAS REMANESCENTES:  

Caso haja vagas remanescentes, um novo período de inscrição será aberto e divulgado na página do Facebook 
(Pré-Universitário Oficina do Saber/UFF). 

  
14. Leia o Edital com atenção e mantenha-se informado sobre as datas estabelecidas no calendário do processo 
seletivo. 

Niterói, 15 de janeiro de 2021. 
 

Coordenação do Pré-Universitário Social Oficina do Saber     

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO, MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS. 
 

CALENDÁRIO PERÍODO PREVISTO 

1ª etapa: Preenchimento do formulário  De 01 a 14/02/2021 
2ª etapa: “entrevista em grupo” on line  De 16, 17 e 18/02/2021 
Resultado da seleção  22 e 23/02/2021 
Matrícula e entrega da documentação on line  De 25, 26 e 27/02/2021 
Início das aulas  01/03/2021 

 


