Cursinho SOS – Colégio Mater Amabilis
O Cursinho Pré-Vestibular SOS do Colégio Mater Amabilis é um cursinho
comunitário totalmente gratuito. As aulas são realizadas na própria escola
(Colégio Mater Amabilis), no período noturno, de segunda a sexta, das 18h às
22h5 e são ministradas voluntariamente pelos professores. O material é doado
pelo Sistema de Ensino Poliedro.
Para se inscrever no processo seletivo, é preciso que, em 2020, o candidato(a)
tenha concluído o Ensino Médio integralmente em escola pública, e que tenha
renda por pessoa igual ou menor a R$ 1050,00 (para se calcular a renda “por
pessoa” deve-se somar a renda de todos os membros que compõem a
residência do candidato e dividir o resultado pelo número de integrantes da
família).
O processo de seleção será feito em duas etapas, sendo a primeira uma prova
de conhecimentos básicos das matérias do Ensino Médio (múltipla escolha) e
uma redação, e a segunda, uma entrevista com horário marcado. Nesse dia, o
candidato também fará a entrega de documentação comprobatória para
posterior verificação do critério socioeconômico.
Período de Inscrições
ATENÇÃO: Antes de realizar a inscrição, é fundamental que o candidato(a) leia
com muita atenção o edital para ter certeza que se enquadra nos pré-requisitos
obrigatórios para participar do cursinho.
As inscrições deverão ser efetuadas do dia 20/11/2020 ao dia 20/12/2020,
através do envio do formulário disponibilizado no site do Colégio Mater Amabilis.
Processo Seletivo
Para o ano de 2021, serão oferecidas 40 vagas e, por conta da pandemia,
realizaremos a primeira fase (prova de múltipla escola e redação) no dia 31 de
janeiro. A segunda fase, com as entrevistas e análise de documentação,
acontecerá entre os dias 10 e 11 de fevereiro, com horário marcado.
ATENÇÃO: Essas datas podem sofrer alteração se as medidas de isolamento
social ainda estejam sendo aplicadas nesse período. Caso isso ocorra as novas
datas serão comunicadas via e-mail.

