
EDITAL | SELEÇÃO 2023
Pré-Vestibular Comunitário da PUC-Rio

O Pré-Vestibular Comunitário da PUC-Rio surgiu em 2011. Ao longo desses anos, o
projeto foi evoluindo e tem possibilitado que funcionários (terceirizados e/ou da
PUC-Rio) e pessoas com baixa renda tenham acesso ao mundo universitário. O
principal objetivo do PVC é compartilhar conhecimentos na universidade,
oportunizando o ingresso de mais pessoas no ensino superior de maneira mais
democrática.

Caro candidato, antes de realizar a inscrição, LEIA atentamente o regulamento abaixo:

Somente poderá se inscrever para o Pré-Vestibular Comunitário 2023 aqueles com
idade mínima de 16 anos completos até 26/02/2022 e que já tenham concluído o
Ensino Médio ou que estejam matriculados para o 3° ano do Ensino Médio em 2023 em
escolas públicas. Candidatos que não cumprem esses critérios serão desclassificados.

As informações pessoais recolhidas no ato da inscrição serão de uso único e exclusivo
do Pré-Vestibular Comunitário da PUC-Rio. Essas informações serão sigilosas e de
responsabilidade da coordenação.

1. COMO, ONDE E QUANDO ACONTECE O CURSO?

O Pré-Vestibular Comunitário oferecerá, em 2023, de maneira gratuita, o curso
preparatório para o ENEM e para os vestibulares da PUC-Rio e da UERJ.

As aulas ocorrem presencialmente no campus da Gávea da PUC-Rio, em dois turnos,
de segunda a sexta-feira: tarde (14h às 17h20) para alunos com 16 anos ou mais; e
noite (19h às 22h20) para alunos com 18 anos ou mais. A presença é obrigatória todos
os dias da semana. Os alunos que apresentarem baixa frequência serão desligados do
projeto.

Algumas atividades agendadas eventualmente acontecerão aos sábados, como
simulados dos vestibulares, sob aviso prévio por parte da coordenação. A participação
dos estudantes nelas é com caráter de livre adesão.



2. COMO FAZER PARA ENTRAR?

2.1. TUDO COMEÇA NA INSCRIÇÃO

O Pré-Vestibular Comunitário da PUC-Rio, promovido pela Pastoral Universitária
Anchieta, declara que serão recebidas inscrições gratuitamente, somente pelo site,
com início em 02 de janeiro de 2023 e término em 25 de janeiro de 2023.

A inscrição acontecerá por meio de formulário eletrônico, disponível no link
https://forms.gle/ua7SNw5q52BoN25B9, em que o candidato deve fornecer dados de
identificação e sobre suas condições sociais e econômicas.

2.2. ENTREVISTAS E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO

Os candidatos aprovados na etapa de inscrição serão convocados, por e-mail, para
uma entrevista na Pastoral Universitária Anchieta, no campus Gávea da PUC-Rio. No dia
da entrevista, o candidato deve comparecer na hora agendada e apresentar a sua
documentação completa e de seu grupo familiar, podendo ser cópia legível. No caso
de candidatos menores de idade, é necessária, também, a presença do responsável
legal na entrevista.

“Entende-se como Grupo Familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais
pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por
aquela unidade familiar, sendo moradoras ou não do mesmo domicílio. Caso o grupo
familiar informado se restrinja ao próprio candidato, este deverá comprovar renda que
suporte seus gastos, condizente com seu padrão de vida e de consumo.”

Documento Para quais pessoas/ situações

RG e CPF ou CNH Todos os membros do grupo familiar

Comprovante de Residência (conta de
luz, gás, água, condomínio, cartão de
crédito, boleto bancário ou qualquer
forma de comprovação de residência)

Somente um documento, em nome de
qualquer um dos membros do grupo
familiar

Contracheque do último mês trabalhado
– em caso de aposentado ou autônomo,
trazer uma declaração de próprio punho
com o valor da renda

Todos os membros do grupo familiar que
possuam renda

https://forms.gle/ua7SNw5q52BoN25B9


Carteira de trabalho – cópia da folha de
rosto e da última contratação (mesmo
em caso de desempregado)

Todos os membros do grupo familiar

Comprovante de pagamento de
mensalidades escolares/cursos

Caso algum membro do grupo familiar
estude em escola/curso privada/o

Receitas médicas Em caso de doença crônica que tenha
acompanhamento mensal (para o
candidato e membros do grupo familiar)

Declaração de imposto de renda ou de
isento

Todos os membros do grupo familiar a
partir de 18 anos

Declaração de conclusão do Ensino
Médio

Apenas do candidato que já concluiu o
Ensino Médio

Declaração de matrícula no 3° ano do
Ensino Médio

Apenas do candidato matriculado no 3°
ano do Ensino Médio em escola pública

Comprovante de vacinação contra a
Covid-19

Apenas do candidato

Uma foto de rosto (3x4) atualizada, com
fundo neutro e legível

Apenas do candidato

O candidato que não comparecer à entrevista no dia e horário agendados ou que não
apresentar todos os documentos necessários será automaticamente desclassificado do
processo seletivo.

3. QUANDO SAI O RESULTADO?

O resultado do processo seletivo será divulgado no site do Pré-Vestibular Comunitário da
PUC-Rio no dia 17 de fevereiro de 2023. Posteriormente, de acordo com as datas
divulgadas no calendário abaixo, serão iniciadas as atividades do ano letivo de 2023.

4. É PRECISO QUE VOCÊ SAIBA!

A Pastoral Universitária Anchieta esclarece que não tem qualquer ingerência quanto
aos processos seletivos das instituições de ensino superior, públicas e privadas, cujas
condições específicas de cada seleção somente são conhecidas por ocasião da
divulgação dos respectivos editais, assim como o fornecimento de bolsas e descontos



monetários na mensalidade da PUC-Rio e qualquer outra faculdade particular.

4.1.De olho nas datas!

O calendário abaixo está sujeito a alterações. Em caso de qualquer modificação, a
equipe de coordenação fará a correção e a divulgação pelo site.

Ação/etapa Data

Inscrições (online) 03 a 25/01/2023

Convocação para entrevistas (por e-mail) 01/02/2023

Entrevistas (na PUC-Rio) 06 a 10/02/2023

Resultado da seleção (no site) 17/02/2023

Início das atividades do ano letivo de 2023 06/03/2023

Em caso de dúvidas e quaisquer informações, o candidato pode enviar um e-mail para
pvcsejamais@puc-rio.br.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2023.

Pré-Vestibular Comunitário da PUC-Rio

Pastoral Universitária Anchieta – PUC Rio


