
 

 

 

EDITAL N° 03 DE 27 DE JANEIRO DE 2011 

Programa Pré-Vestibular Solidário – PVS/UFCG –  
Campus de Sousa 

 
Seleção de alunos e professores - 2011 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Campina Grande – 

PROPEX/UFCG, no uso das suas atribuições, torna público o presente EDITAL de abertura 

para as inscrições de candidatos para a vigência 2011 do Programa Pré-Vestibular Solidário 

(PVS). 

 

I OBJETIVOS DO PROGRAMA: 

O Pré-Vestibular Solidário da UFCG tem o objetivo de contribuir para a construção de políticas 

sociais afirmativas viabilizando a ampliação das condições de acesso e permanência de jovens 

e adultos, oriundos de escolas públicas, na educação superior.  

Nesta perspectiva, o PVS visa:  

 Possibilitar ao público beneficiado a preparação científica e a capacidade de utilizar as 

diferentes tecnologias relativas às áreas de Linguagens e Códigos, Ciências da 

Natureza e Matemática e Ciências Humanas, corrigindo distorções do ensino público; 

 Instigar, nos participantes, o desenvolvimento da capacidade de aprender, criar e 

formular conhecimentos, de maneira a desenvolver valores e competências que se 

coadunem com as exigências da sociedade contemporânea; 

 Desenvolver o aprimoramento do aluno como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e a autonomia intelectual, de modo a permitir que este continue aprendendo, de 

forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos; 

 Oferecer a preparação e as orientações básicas para a integração do aluno ao mundo 

do trabalho, com competências que garantam seu aprimoramento profissional e 

permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo; 

 Contribuir para a ampliação da capacidade dos alunos de compreender criticamente as 

causas históricas que limitam o acesso à escola, aos benefícios e às decisões da 

sociedade em que vivem. 



 
 

 

II PÚBLICO ALVO: 

O PVS destina-se a alunos que tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas. 

 

III NÚMERO DE VAGAS: 60 vagas (55 vagas para demanda externa e 5 vagas para 

servidores do CCJS ou filhos destes, comprovado através de certidão de nascimento do 

candidato e certidão comprobatória do servidor emitida pelo Setor de Pessoal do CCJS). 

 

IV INSCRIÇÕES: 

1 Das datas e locais de inscrição 

As inscrições de candidatos ao PVS deverão ser efetuadas nos períodos de 01 a 11 de 

fevereiro, pela manhã, na Coordenação do PVS em cima da garagem do CCJS. 

Informações pelo fone 3521-3224. 

 

2 Dos critérios prévios de aceitação do candidato 

 Ter concluído o ensino médio em escola pública e não ter participado do PVS em 

anos anteriores; 

 Preencher todos os requisitos deste Edital. 

 

3 Da Inscrição dos candidatos ao PVS 

O processo de inscrição dos candidatos ao PVS será mediante preenchimento do formulário 

de inscrição específico, disponível no Portal da UFCG: www.ufcg.edu.br e nos locais de 

inscrição. No ato da inscrição o candidato deverá anexar ao formulário de inscrição a 

seguinte documentação: 

 1 fotos 3x4 (recente); 

 Cópia da Identidade e do CPF; 

 Certificado de Conclusão do Ensino Médio em Escola Pública; 

 Comprovante de residência; 

 Caso o candidato seja menor de 18 anos, apresentar cópias do RG e CPF e 

declaração do responsável; 

 Doar um Kg de alimento não perecível a ser doado a uma instituição cuidadora de 

idosos;  

 Opcionalmente doar um livro de literatura brasileira para biblioteca do PVS, a ser lido 

e analisado durante o ano no projeto gira livros no qual o componente do PVS se 

compromete a ler, analisar e fichar 12 obras sob a orientação de um professor. 

Não serão aceitas inscrições quando faltar algum dos itens acima. 

 

http://www.ufcg.edu.br/


 
 

 

4 Do Processo seletivo dos candidatos: 

Os candidatos serão selecionados mediante sorteio a ser realizado no dia 18 de fevereiro às 

15h00m no auditório do CCJS com os presentes. A lista dos selecionados será divulgada no 

dia 21 de fevereiro na página da UFCG e nas dependências do CCJS. Os candidatos não 

sorteados constituirão uma lista de espera, podendo ser chamados a qualquer momento 

quando surgir vagas.  

 

5 Da matrícula dos candidatos 

Os candidatos selecionados deverão confirmar matricula no período de 22 a 25 de 

fevereiro, pela manhã, na Coordenação do PVS.  

 

6 Dos Professores – Poderão participar, como professores do PVS, alunos de graduação a 

partir do primeiro período e de pós-graduação, bem como professores da comunidade 

sousense que participarem da capacitação. No ato da inscrição o candidato a professor 

deverá anexar ao formulário de inscrição a seguinte documentação: 

 1 fotos 3x4 (recente); 

 Cópia da Identidade, do CPF, dos dados bancários; 

 Cópia do RDM (horário do período); 

 Cópia do histórico escolar; 

 Doar um livro de literatura brasileira, a ser lido e analisado durante o ano no projeto 

gira livros. 

 

7 Inscrição de professores – 21 de fevereiro a 04 de março, na coordenação dos Cursos 

de Ciências Contábeis e Administração, em todos os expedientes. 

 

8 Seleção de professores – 16 de março. 

 

9 Capacitação dos professores – 17 a 26 de março. 

 

10 Do horário e local das aulas - As aulas serão realizadas na sala V do Bloco D, do 

CCJS, nos seguintes horários: segunda à sexta, das 7:00 às 11:45 horas e das 13:00 às 

17:45 horas e no sábado das 7:00 às 11:45 horas.  

 

11 Do início das aulas - as aulas serão iniciadas no dia 28 de março, às 13 horas, na sala 

V do bloco D do CCJS). 

 



 
 

 

12 Após o processo seletivo haverá ainda, cursos de capacitação, tais como Informática 

básica e Empreendedorismo para alunos e professores. 

 

13 Os casos omissos serão resolvidos em conjunto, pela PROPEX e pela Coordenação do 

PVS. 

 

 

Ana Célia Athayde Rodrigues - Profa. Dra. 

Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão em exercício



 
 

 

 
PRÉ-VESTIBULAR SOLIDÁRIO CAMPUS DE SOUSA - PVS 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - 2011 Nº _______ 

 
 

1 IDENTIFICAÇÃO:  

Nome completo:________________________________________________________________________________________ 

Estado civil:  _____________________________________________CPF: _________________________________________ 

Se casado, nome do cônjuge: _____________________________________________________________________________ 

Data de nasc.: ________________RG: ______________________ Órgão emissor: ______________Data________________ 

Filiação - Pai:__________________________________________________________________________________________ 

Mãe:_______________________________________________________________________________________ 

Endereço:  ____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ CEP:  _________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________________________________________ 

Fones (próprio ou para recado):  ___________________________________________________________________________ 

Referência pessoal (nome e telefone):_______________________________________________________________________ 

2 DADOS COMPLEMENTARES: 

 

O CANDIDATO TRABALHA?  (em caso afirmativo, informar profissão, local e horário de trabalho): ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Salário familiar: _________________________________ .     Ano da conclusão do ensino médio:  ______________________ 

Colégio e cidade onde concluiu o ensino médio: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Língua estrangeira de interesse: (   ) Inglês   (   ) Espanhol 

Está cursando ou já concluiu outro curso superior, caso positivo, qual? ____________________________________________ 

Indique o numero da camisa padronizada:               P (   )       M (   )      G (   )    

Observações: _________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

...................................................................................................................................... .......................................................................................................... 

DOCUMENTOS RECEBIDOS POR: _____________________________________________________________________ 

Seleção dos alunos: Entre os presentes no auditório do CCJS em 18 de fevereiro de 2011, às 15h00min 
Divulgação da seleção: 21 de fevereiro de 2011 
Matrícula pelo aluno: de 22 a 25 de fevereiro de 2011, pela manhã. 
Início das aulas: 28 de março de 2011 (serão realizadas de segunda a sexta, das 7:00 às 11:45 horas e das 13:00 às 17:45 
horas e no sábado das 7:00 às 11:45 horas. 
  

Nome do candidato: ________________________________________________________________ Form. Nº.: ____________ 

Foto 


