
 Preparatório Enem Solidária União 

O Preparatório Enem Solidária União - PESU, torna público o presente edital para a realização 

do processo seletivo de alunos para 2021. 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. O PESU é um projeto filantrópico, criado por professores de União-PI, e com a colaboração 

de professores de demais cidades, voltado para alunos concluintes do ensino médio ou que 

estejam cursando o 3º ano e não tenham condições financeiras de pagar um preparatório 

particular. Nosso sonho é que as oportunidades sejam oferecidas a todos, e assim tornar as 

universidades espaços mais democráticos; 

1.1.1. O PESU é um pré-vestibular de caráter remoto, funcionando aos finais de semanas as aulas 

síncronas pelo Google Meet e de segunda a sexta-feira as postagens de conteúdos nos grupos 

de whatsApp e no Google Classroom; 

1.1.1.1. Todas as etapas deste processo seletivo serão realizadas remotamente. 

2. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

2.1. A disponibilização de 40 vagas para o ano de 2021, mais cadastro de reserva. 

3. RECURSOS OFERECIDOS 

3.1. Os alunos do PESU serão preparados para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a 

partir dos conteúdos e bases pedagógicas assinaladas pelo edital do exame e da liberdade 

pedagógica inequívoca dos professores; 

3.2. Os alunos do PESU terão acesso a aulas online, gravadas, a materiais autorais dos 

Professores e a simulados periódicos ao longo do ano letivo. 

4. REQUISITOS 

4.1. Ter o Ensino Médio já concluído ou em conclusão em 2021; 

4.2. Ser aluno oriundo de escola pública ou bolsista integral em escola particular; 

4.3. Não ter curso superior completo ou curso em tecnólogo; 

4.4. Possuir mínima estrutura para conseguir acompanhar assiduamente as atividades, 

usufruindo de ambiente com acesso à internet e com algum dispositivo capaz de acessar às 

plataformas do Google Meet, WhatsApp e Google Drive; 

4.5. Residir na cidade de União-PI (zona rural ou urbana); 

4.6. Ter disponibilidade para frequentar as aulas aos finais de semana, por meios das 

plataformas de ensino; 

4.7. De segunda a sexta-feira, ficar atento às postagens de conteúdos pelos professores; 

4.8. Participar de todas as etapas do Processo Seletivo e cumprir todos os requisitos; 

4.9. o aluno, aprovado, que tiver 3 (três) faltas, não justificadas, perderá sua vaga e será 

chamado primeiro aluno do cadastro de reserva. 
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5. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. É de inteira responsabilidade do candidato o cumprimento das datas e horários. Assim, 

todo candidato faltante, em qualquer etapa, será excluído do Processo Seletivo, 

independentemente do motivo da falta. É válido ressaltar que todas as etapas serão realizadas 

remotamente; 

 

Data Etapa 

02/06 a 15/06 Inscrições 

16/06 a 26/06 Entrega dos documentos 

27/06 Avaliação classificatória 

04/07 Início das aulas 
ATENÇÃO: O término das inscrições poderá ser adiantado em caso de preenchimento do limite de 40 

vagas. Este processo seletivo possui limite de 40 inscritos. Sendo assim, as inscrições posteriores ao total 
de 40 serão encaminhadas para uma lista de cadastro de reserva. 

 

5.2. A comissão do processo seletivo se reserva no direito de alterar as datas e os locais 

fornecidos. Essas possíveis mudanças serão comunicadas pelas redes sociais dos organizadores. 

6. INSCRIÇÕES 

6.1. Os interessados que desejarem concorrer a uma das 40 (quarentas) vagas do PESU 2021, e 

que se encaixarem nos requisitos descritos no item 4 acima, deverão adotar os seguintes 

procedimentos: 

6.1.1. Inscrição online entre os dias 02 e 15 de junho de 2021; 

6.1.2. A primeira etapa possui caráter eliminatório e somente os candidatos que se 

encaixarem nos requisitos descritos no item 4 passarão para a segunda etapa; 

6.1.3. O link para o formulário online é: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffJ6SNcfWPahn4aS4M3c8PtVdvVPjFdXyHaFKR9F

1C9dH7Ig/viewform?usp=sf_link 

6.1.3.1. O preenchimento deste formulário é de inteira responsabilidade do Candidato. Assim, 

o PESU não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que não seja reportado até a data 

do prazo final. 

6.2.1. se a procura, durante o período de inscrições, ultrapassar o total de 40 (quarenta) 

candidatos, será feita uma avaliação classificatória, e os 40 primeiros colocados, ficarão com 

as vagas e os demais classificados numa lista de cadastro de reserva. 

6.2.2 A avaliação classificatória conterá 11 questões de múltipla escolha das disciplinas da Base 

Nacional Comum  

6.3.1 os critérios para a classificação serão: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffJ6SNcfWPahn4aS4M3c8PtVdvVPjFdXyHaFKR9F1C9dH7Ig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffJ6SNcfWPahn4aS4M3c8PtVdvVPjFdXyHaFKR9F1C9dH7Ig/viewform?usp=sf_link
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6.3.2.    Maior nota na avaliação; 

6.3.3 Maior idade. 

 

7. ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

7.1. Os candidatos que aprovados deverão enviar a documentação 

solicitada abaixo, preferencialmente em formato PDF, entre os dias 16 e 26 junho. O não 

cumprimento desta etapa no período estipulado resultará na desclassificação do candidato. 

7.2. Somente serão aceitos documentos legíveis. 

7.3. São documentos obrigatórios: 

7.3.1. RG e CPF do candidato; 

7.3.2. Comprovante de matrícula do Ensino Médio, se o candidato estiver cursando, ou 

Certificado de Conclusão, se já concluiu; 

7.3.3. Atestado que comprove condição de bolsista no Ensino Médio, em caso de o 

candidato cursar ou ter cursado seus estudos em escola particular; 

7.3.4 os documentos deverão ser enviados para o e-mail: pesuenem@gmail.com 

 

8.1. Sobre o início das aulas: 

8.1.1. A aula inaugural do PESU acontecerá no dia 04 de julho, sábado, às 08h00 pela 

plataforma do Google Meet; 

8.1.2. O ano letivo terá início no dia 15 de maio, sábado. 

8.2.1 serão disponibilizadas aulas de Matemática, Redação, linguagens Português, Linguagens 

Espanhol, Química, Física, Biologia, História, Geografia, Artes e Sociologia.  

8.3.1 As aulas serão distribuídas da seguinte forma: 

 

Dias  

Horário 
 

Disciplinas/Professor 

 

Sábado 

8:00hs – 9:00hs Física/Luardo Fernandes 

9:00hs – 10:00hs Biologia/ Daniel  

10:00hs – 11:00hs Redação/ Chico Neto 

 8:00hs – 9:00hs Geografia/Raimundo 

9:00hs – 10:00hs Artes/Pedro Henrique 

 

 

 

Primeira semana do mês 

mailto:pesuenem@gmail.com
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Dias  

Horário 

 
Disciplinas/Professor 

 

Sábado 

8:00hs – 9:00hs Linguagens/Jaque 

9:00hs – 10:00hs Química/ Alan Borges  

10:00hs – 11:00hs História/ Marcones Herbert 

 8:00hs – 9:00hs Espanhol/ Crislane Fernandes 

9:00hs – 10:00hs Matemática/ Francinaldo Monte 

 

 

Dias   

Horário 

 
Disciplinas/Professor 

 

Sábado 

8:00hs – 9:00hs Física/Luardo Fernandes 

9:00hs – 10:00hs Biologia/ Daniel  

10:00hs – 11:00hs Redação/ Chico Neto 

 8:00hs – 9:00hs Geografia/Raimundo 

9:00hs – 10:00hs Sociologia/Simone Cardoso 

 

Dias   

Horário 

 
Disciplinas/Professor 

 

Sábado 

8:00hs – 9:00hs Linguagens/Jaque 

9:00hs – 10:00hs Química/ Alan Borges  

10:00hs – 11:00hs História/ Marcones Herbert 

 8:00hs – 9:00hs Espanhol/ Crislane Fernandes 

9:00hs – 10:00hs Matemática/ Francinaldo Monte 

 

 

9. CONTATOS 

9.1. A publicação de todas as listas indicadas neste Edital se dará por meio das redes: 

Instagram dos organizadores. 

https://instagram.com/raimundocosta17?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/pedro_perva?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/alanborges16?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/luardo3.14?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/francinaldodasilvamonte?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/crisllane_almeida?utm_medium=copy_link 

 

 

Segunda semana do mês 

Terceira semana do mês 

Quarta Semana do mês 

https://instagram.com/raimundocosta17?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/pedro_perva?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/alanborges16?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/luardo3.14?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/francinaldodasilvamonte?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/crisllane_almeida?utm_medium=copy_link
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. O desrespeito às normas que regem o Processo Seletivo PESU 2021, bem como a 

desobediência às instruções e exigências registradas neste Edital, resultará na desclassificação 

do candidato; 

10.2. A Comissão do Processo Seletivo de Alunos PESU 2021 se reserva no direito de alterar 

qualquer informação contida neste edital, caso seja necessária, não cabendo nenhum tipo de 

recurso dos candidatos para com a comissão. Tais mudanças serão comunicadas nas mídias 

descritas neste edital e retificadas por novo edital, se necessário; 

10.3. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela comissão do processo seletivo em 

confluência com os organizadores do PESU. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PESU agradece a todos os candidatos por acreditarem neste sonho. Além disso, reiteramos o 

compromisso de ser um movimento social que busca a transformação da sociedade através de 

uma educação popular e libertadora. Nossa preocupação, em relação ao educando, está além 

de tão somente possibilitar o ingresso nas instituições de ensino superior, mediante aprovação 

no vestibular, mas também na formação de indivíduos capazes de participar dos debates 

relevantes às transformações da realidade social. Por fim, desejamos boa sorte aos candidatos 

e até o primeiro dia de aula! 

 

Comissão de Seleção do PESU 

União, 26 de maio de 2021 

 


