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EDITAL  

PROCESSO SELETIVO CURSINHO SOLIDÁRIO 

EXTENSIVO-2021 
 

 

A FORMAÇÃO SOLIDÁRIA, pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 06.219.736/0001-31, com sede à Avenida Vicente 

Machado n.º 198, Conjunto 201, Centro - Curitiba/PR - ora denominada CURSINHO 

SOLIDÁRIO, por meio da Equipe de Organização do Processo Seletivo publica o presente 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DE 400 

(QUATROCENTAS ) VAGAS, MAIS AS QUE SURGIREM ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 

2021, PARA AS TURMAS DO EXTENSIVO CURSINHO SOLIDÁRIO - 2021. 

 

1. DA CIÊNCIA DO CONTEÚDO DESTE EDITAL E ANEXOS E DA 

CONCORDÂNCIA COM SUAS REGRAS. 

Ao fazer a inscrição o aluno, se maior de 18 (dezoito) anos, ou o representante legal do aluno 

menor de 18 (dezoito) anos, DECLARA QUE LEU INTEGRALMENTE ESTE EDITAL E 

SEUS ANEXOS E CONCORDA PLENAMENTE COM OS CONTEÚDOS NELES 

APRESENTADOS. 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES. 

 

2.1 DO PROCEDIMENTO PARA SE INSCREVER 

2.1.1 As inscrições serão realizadas, via Internet, a partir das 16h00min. do dia 02 de dezembro 

de 2020 até 23h59min. do dia 27 de JANEIRO de 2021, EXCLUSIVAMENTE, no site 

www.cursinhosolidario.org.br.  

 

 

2.2 DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

2.2.1 O valor da taxa para inscrição no Processo Seletivo do Extensivo Cursinho Solidário 2021 

será de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) devendo ser paga no período de 03 de dezembro de 

2020 até 28 de janeiro de 2021 nas Casas Lotéricas e quaisquer Agências Bancárias até o 

vencimento via boleto bancário.  

 

2.2.2 A única hipótese de devolução da taxa de inscrição será no caso de cancelamento do 

referido processo seletivo, devendo a mesma, ser solicitada e recebida na secretária da 

Formação Solidária.  

 
 

2.3 DA INSCRIÇÃO E SUA CONFIRMAÇÃO 

2.3.1 A confirmação de inscrição consiste no pagamento da taxa de inscrição na forma prevista 

no item 2.2.1 deste Edital, após o preenchimento do questionário de inscrição pelo candidato, 

se maior de 18 (dezoito) anos, ou pelo respectivo representante legal, se menor de 18 (dezoito) 

anos. Será gerado um boleto para pagamento.  

 

2.3.2 O comprovante de inscrição é o boleto pago, pois nele consta o nome, número de inscrição 

e o número do CPF do candidato.  

 



2 

 

2.3.3 Só poderão fazer a inscrição no processo seletivo os candidatos que já tiverem concluído 

o ensino médio ou que o concluirão até dezembro de 2021.  

 

2.3.4 É de total responsabilidade do candidato ou de seu responsável/representante os dados 

preenchidos no formulário de inscrição. 

 
 
3 - PROCESSO SELETIVO  

 

O processo seletivo será composto pelas seguintes fases: Primeira Fase: Redação; e a Segunda 

Fase: Entrevista, ambas on-line. 

 
3.1 DA PRIMEIRA FASE: REDAÇÃO: 

 

3.1.1 A READAÇÃO SERÁ REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2021, NO 

FORMATO ON-LINE. O LINK E AS ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

MESMA, SERÁ ENVIADO POR E-MAIL PARA OS CANDIDATOS.  

 

 

3.1.1.1 A redação será realizada no horário das 13h00min. às 14h00min. HORÁRIO 

OFICIAL DE BRASILIA, on-line. 

 

 

 

3.1.2 Até o dia 12 DE FEVEREIRO DE 2021, na secretaria da Formação Solidária e no site 

www.formacaosolidaria.org.br, será publicado o resultado da dos candidatos aprovados na 

Primeira Fase do Processo Seletivo. 

 

 

 

4.  DA SEGUNDA FASE. 

 

4.1 A Segunda Fase será composta pela avaliação socioeconômica através de questionário, 

documentos comprobatórios e entrevista com os candidatos selecionados na primeira fase.  

 

4.2 Passarão para a segunda fase do Processo Seletivo os 1000 (um mil) candidatos(as) 

melhores classificados na primeira fase.  

 

4.3 Até o dia 12 DE fevereiro DE 2021, na Secretaria da Formação Solidária e no site 

www.formacaosolidaria.org.br, será publicado o resultado Final da Primeira Fase do Processo 

Seletivo com a CONVOCAÇÃO  E AGENDAMENTO DE HORÁRIO, DOS CANDIDATOS 

PARA A SEGUNDA FASE. 

 

4.4 A Avaliação socioeconômica juntamente com a média da primeira fase dará a classificação 

final no Processo Seletivo para o preenchimento de 400 (quatrocentas) vagas existentes para as 

turmas do Extensivo Cursinho Solidário de 2021 e demais vagas que surgirem até dia 30 de 

junho de 2021. 

 

4.5 Apenas serão classificados os estudantes de comprovada carência através do critério: 

RENDA DE ATÉ 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR PESSOA DA FAMÍLIA. Além do 

http://www.formacaosolidaria.org.br/
http://www.formacaosolidaria.org.br/
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questionário socioeconômico e documentação comprobatória, serão realizadas entrevistas com 

os candidatos para definir a seleção dos mesmos.  

 

4.6 A avaliação socioeconômica será executada pela Equipe de Organização do Processo 

Seletivo não cabendo qualquer tipo de recurso contra as deliberações da mesma.  

 

4.7 Somente poderá ser classificado o candidato que tenha CURSADO TODO O ENSINO 

MÉDIO – REGULAR OU SUPLETIVO - EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO 

OU QUE TENHA SIDO BOLSISTA – COM BOLSA INTEGRAL - EM INSTITUIÇÕES 

PARTICULARES.  

 

4.8 A avaliação socioeconômica terá caráter eliminatório e ocorrerá por ordem classificatória.  

 

4.9 Serão aprovados definitivamente no Processo Seletivo, os candidatos (as) que possuírem 

todas as exigências impostas pela avaliação socioeconômica.   

 

4.10 Os candidatos classificados serão entrevistados de forma remota, NOS DIAS 17 E 18 DE 

FEVEREIRO DE 2021, de acordo com o horário divulgado e seu respectivo agendamento na 

CONVOCAÇÃO mencionada no item 4.3 deste Edital. 

 

4.11 Aquele CANDIDATO que já foi aluno do Cursinho Solidário em anos anteriores, não está 

proibido de participar do Processo Seletivo, porém terá sua CLASSIFICAÇÃO FINAL, 

condicionada à análise do seu histórico no respectivo ano em que frequentou o Cursinho. 

  

4.12 DA DOCUMENTAÇÃO para a entrevista. 

4.12.1 Para a entrevista o candidato precisa levar CÓPIAS E ORIGINAIS dos seguintes 

documentos:  

4.12.1.1 Documento oficial de identificação com foto;  

4.12.1.2 Histórico escolar do ensino médio, ou declaração;  

4.12.1.3 Declaração de ter estudado com bolsa integral, se for o caso; 

4.12.1.4 As três últimas contas de energia;  

4.12.1.5 As três últimas contas de água;  

4.12.1.6 As três últimas contas telefônicas;  

4.12.1.7 Os três últimos comprovantes de todas as pessoas da família que compõem a renda; 

4.12.1.8 Modelo de Declaração de Rendimento Familiar - conforme ANEXO IV deste Edital. 

4.12.1.9 E os documentos que achar necessário.  

 

4.11 É OBRIGATÓRIA ENTREGA DAS FOTOCÓPIAS, que serão conferidas a partir da 

documentação original apresentada.  

 
4.12 Caso o candidato não seja selecionado, essa documentação ficará à sua disposição num 

prazo de 03 (três) meses para resgatá-los, a contar da data de inscrição, após a divulgação do 

resultado final e da lista de espera. 

 
4.13 A classificação final dependerá da avaliação na entrevista pessoal. 

 

4.14 A entrevista não atribuirá nota, mas como poderá incluir ou não o candidato no Cursinho 

- conforme os critérios de realidade socioeconômica e pessoal - depois dela haverá uma 

reclassificação.  
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4.15 A entrevista tem como objetivo confirmar e complementar dados já informados pelos 

candidatos no ato da inscrição e conhecer pessoalmente os candidatos do Cursinho Solidário 

nos seguintes aspectos: 

4.15.1 Histórico Familiar;  

4.15.2 Vida Acadêmica; 

4.15.3 Avaliação Socioeconômica;  

4.15.4 Expectativas e objetivos do candidato em relação ao Cursinho Solidário.  

 

4.16 A Equipe de Organização do Processo Seletivo poderá exigir outros documentos ou fazer 

diligências para confirmar as informações prestadas pelo candidato na Segunda Fase do referido 

Processo. 

 

 

5. DO DESEMPATE. Se ocorrer EMPATE, o desempate entre dois ou mais candidatos que 

vierem a ocupar idêntica classificação, em qualquer um dos momentos do processo seletivo, 

adotar-se-ão, como critério de desempate a MAIOR IDADE DO CANDIDATO, sendo 

considerado o ano, o mês, o dia e a hora do nascimento. 

 

6 DA LISTA DE ESPERA. 

6.1 A relação dos aprovados em posição superior ao número de 400 (quatrocentas) vagas farão 

parte de LISTA DE ESPERA, tendo direito ao preenchimento das vagas que surgirem até o dia 

30 DE JUNHO DE 2021.  

 

6.2 Os relação dos candidatos aprovados no processo seletivo será divulgada no dia 19 DE 

FEVEREIRO DE 2021 também no endereço eletrônico: www.formacaosolidaria.org.br e na 

Secretaria.  

 

6.3 HAVERÁ UMA LISTA DE ESPERA PARA OS CANDIDATOS QUE SE 

CLASSIFICAREM A PARTIR DA 401ª (QUADRIGENTÉSIMA PRIMEIRA) 

COLOCAÇÃO, OS QUAIS PODERÃO PREENCHER AS VAGAS QUE SURGIREM ATÉ 

O DIA 30 DE JUNHO DE 2021, SENDO CHAMADOS PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGA, CONFORME A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. 

 
 

7 DA MATRÍCULA 

7.1 Os aprovados na classificação final deverão comparecer no dia, 22 DE FEVEREIRO DE 

2021, na Sede Batel do CURSINHO SOLIDÁRIO, na Avenida Sete de Setembro, 4228, para 

efetivação da matrícula e pagamento da taxa no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), 

conforme horário agendado. 

 

7.2 A matrícula só será efetivada mediante o pagamento da taxa de matrícula e assinatura do 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE.  

 

7.3 Os CANDIDATOS MENORES deverão ter seu TERMO DE COMPROMISSO E 

RESPONSABILIDADE assinado pelo respectivo RESPONSÁVEL LEGAL.  

 

7.4 A matrícula dará direito ao candidato aprovado de a participar nas atividades do Cursinho 

Solidário Extensivo 2021. 

 

7.5 Os candidatos que não efetivarem a respectiva matrícula no período estipulado perderão o 

direito à vaga. 

http://www.formacaosolidaria.org.br/
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7.6 A presença do candidato (a) aprovado (a), é obrigatória, pois no ato da matricula, também 

será tirado uma foto para a carteirinha de identificação do aluno (a). 

 

 

8 DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. 

 

8.1 O presente Processo Seletivo do Cursinho Solidário Extensivo 2021 terá validade para o 

ano letivo de 2021. 

 

8.2 O Cursinho Solidário se reserva no direito de não ofertar o curso se não houver, no mínimo, 

o preenchimento de 60% das vagas oferecidas.  

 

8.3 O não comparecimento nas datas e horários determinados caracterizará desistência do 

candidato, não cabendo qualquer recurso. 

 

8.4 A manutenção no Cursinho Solidário Extensivo 2021 ficará condicionada ao cumprimento 

das condições previstas no TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE. 

 

 

9 – LOCAL E HORÁRIO DAS PARTICIPAÇÕES NAS AULAS 

 

9.1 São aulas com participação obrigatória: 

9.1.1 As aulas acontecerão de segunda à sexta-feira das 18h45min. às 22h20min. e aos sábados 

das 7h30min. às 12h00min. NO FORMATO ON-LINE e na Sede Positivo situada à Avenida 

Sete de Setembro n.º 4228 – Bairro Batel, PRESENCIAL QUANDO POSSÍVEL.  

 

 

 

10. Para a permanência no CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SOLIDÁRIO o 

ALUNO/COMPROMISSADO deverá pagar as seguintes taxas: 

 

10.1 Taxa de Matrícula no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), devendo ser paga no 

ato da matrícula; 

 

10.2 Pagamento de 09 (nove) parcelas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

correspondente ao valor do material didático, o qual deverá ser pago até o 5º (quinto) dia útil 

dos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2021. 

 

11. Os casos omissos nesse Edital serão analisados e definidos pela Equipe de Organização do 

Processo Seletivo. 

 

Curitiba, 08 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 

 

Clecio Luiz Chiamulera 

Presidente da Formação Solidária 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

 

 

Data Atividade 

Inscrições on-line: De 02/12/2020 a 27/01/2021 

Pagamento da taxa de inscrição De 03/12/2020 a 28/01/2021 

Teste seletivo– primeira etapa  31/01/2021 (domingo) 

Divulgação do Resultado Provisório da 

Primeira Fase 

Até o dia 02/02/2021 (sexta-feira) 

Publicação do Resultado Final da Primeira 

Fase e Convocação para Segunda Fase 

(entrevistas). 

12/02/2021 (sexta-feira) 

Entrevistas pessoais - Segunda Etapa - com 

horários agendados 

 De 17 e 18/02/2021 (quarta e quinta-feira)  

Divulgação da classificação final 19/02/2021 (sexta-feira) 

Matrícula - horários agendados 22/02/2021 (segunda-feira) 

Ingresso na turma – a confirmar. 01/03/2021 (segunda-feira) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


