
Seleção de alunos – Cursos Preparatórios de Nova Iguaçu 

 

Público-alvo e seleção: 

O preenchimento do formulário visa a pré-inscrição online para os Cursos Preparatórios 

de Nova Iguaçu, nas modalidades de Pré-vestibular e Pré-técnico. 

É de importante destaque que o curso Pré-vestibular tem por público-alvo cursantes dos 

anos finais do Ensino médio (3° ou 4 º ano) ou que já tenham concluído, sem limite de 

idade.  O curso Pré-técnico destina-se, exclusivamente, para alunos cursantes do último 

ano do ensino fundamental (9° ano - antiga 8ª série).  

Em ambos os casos, a prioridade será dada de acordo com os seguintes critérios elencados 

abaixo: 

 

1 - Estudantes do Ensino público; 

2 -  Estudante dos anos finais (fundamental ou médio); 

3 - Estudantes que já concluíram; 

4 – Menor renda socioeconômica; 

5 - Maior idade. 

 

Disposições gerais: 

- Em caso do não preenchimento no número de vagas, os demais inscritos terão direito ao 

pleito da vaga; 

- O candidato poderá se inscrever para apenas uma modalidade de curso; 

- A pré-inscrição on-line não garante ao aluno a vaga, sendo observado os critérios acima 

citados; 

- Ao preencher o formulário, o aluno, ou seu responsável, concordam que os dados 

apresentados aqui poderão servir de parâmetros estatísticos para mensuração de qualidade 

e público atingido pelo projeto, não sendo associado os dados aos nomes dos alunos, 

preservando o direito ao anonimato.  

 

Resultado e início do ano letivo:  

- A listagem oficial das turmas sairá até o dia 17 de maio, nas mídias oficiais da Prefeitura 

Municipal de Nova Iguaçu; 

- O candidato deverá apresentar documentação comprobatória (Originais e Cópias): 

Identidade, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de escolaridade  no 

momento da matrícula presencial, que será no dia 18/05/2019 (sábado), a partir das 8h 



no endereço-sede do projeto: Rua Luís de Lima, Centro, Nova Iguaçu, RJ. (Ao lado da 

Vila Olímpica). Aos alunos menores de idade, estes devem estar acompanhados dos 

responsáveis, que também deverão estar munidos da documentação de identificação e 

suas respectivas cópias: Identidade e CPF.  

- O não comparecimento ou caso os documentos não atestem a veracidade das 

informações alegadas na pré-inscrição on-line, o aluno será considerado inapto para o 

preenchimento da vaga, passando esta para o próximo da lista; 

 

 


