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EDITAL Nº02/2022 – Cursinho Popular Pré-ENEM Paulo Freire
A Universidade Federal do Piauí, através da Coordenadoria do Projeto de Extensão Cursinho
Popular Pré-ENEM Paulo Freire, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de
alunos/as para as turmas de 2022. As inscrições serão realizadas remotamente, conforme
orientações descritas abaixo.

Direcionado a: Alunos/as da rede pública ou bolsistas da rede privada (bolsa de 50% ou mais),
que estejam concluindo ou já tenham concluído o ensino médio;

Vagas: 140 vagas, divididas em dois turnos: 70 para o turno da tarde e 70 para o turno da noite.
As atividades letivas serão desenvolvidas de forma remota, com possibilidade de
posteriormente funcionar de maneira presencial em Picos, no Campus Senador Helvídio Nunes
de Barros mediante avaliação do cenário epidemiológico e dos direcionamentos da
Administração Superior da UFPI no ano letivo de 2022.

1. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS:
1.1. As inscrições serão realizadas remotamente das 08h00 do dia 15 de março de 2022 até as
23h59min do dia 22 de março de 2022, em atendimento ao isolamento social como medida
preventiva à Covid-19.
1.2.

A

solicitação

da

inscrição

será

efetuada

por

meio

do

e-mail:

cursinhopopularpf@hotmail.com, como o assunto: EDITAL N. 02/2022, NOME DO/A
CANDIDATO/A. A documentação exigida no item 2 deste edital deverá ser anexada ao e-mail.
1.3 Dúvidas quanto ao processo de inscrição poderão ser objeto de questões pelos candidatos/as
em contato com a coordenação discente do Cursinho por meio dos telefones: 87-99106-2786 e
89-99972-2105 em dias úteis das 8:00 às 18:00.

2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO:
2.1

Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de que está cursando.

2.2

Cópia da Identidade e CPF.

2.3

Cópia de comprovante de residência (conta de água ou energia elétrica).

2.4

Carta de intenção: nela o/a candidato/a deve informar os motivos pelos quais pretende

ou necessita participar do Cursinho. A mesma deve ter a extensão mínima de 7 e máxima de 30
linhas (a carta poderá ser digitada ou manuscrita). Na carta deverá constar a identificação do/a
candidato/a e contatos para comunicação (telefone e/ou e-mail).
2.5

Todos os documentos acima listados para a inscrição deverão estar em formato PDF

(arquivo único e na ordem dos itens).
2.6

Não será aceita complementação de documentação.

*Em caso de falta de parte da documentação exigida, o/a candidato/a terá sua inscrição
INDEFERIDA;

3. ETAPA DO PROCESSO SELETIVO:
3.1 A seleção dos/as alunos/as ocorrerá a partir da análise da documentação e da carta de
intenção.
3.2 O resultado será divulgado no site do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros
(https://ufpi.br/picos) e no Instagram do Cursinho.

4. CRONOGRAMA:
ATIVIDADES

DATA

Inscrição

15/03/2022 a 22/03/2022

Análise da documentação e da carta

23/03/2022 a 24/03/2022

Resultado Final

A partir do dia 25/03/2022

Confirmação de matrícula

28/03/2022

Início das aulas

28/03/2022

Picos, 14 de março de 2022.
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