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EDITAL Nº001/2019 

ABERTURA DE VAGAS PARA EDUCANDOS NO SUBPROGRAMA 

DO PAIETS – SPP/2019  

O Programa de Auxílio de Ingresso ao Ensino Universitário e Técnico (PAITES), por             

intermédio da Coordenação do Super Ação Comunitária Integrada (SACI), torna público o            

presente edital de abertura de inscrição para o provimento de vagas, em que os educandos               

inscritos terão acesso aos conteúdos referentes ao Ensino Médio constantes da Matriz do             

INEP-ENEM, sob o viés da Educação Popular e metodologias experimentadas na           

Universidade. As aulas são ministradas por voluntários com formação e qualificação em            

diversas áreas, sendo estudantes, servidores (docentes e técnicos) da Universidade e           

membros da comunidade patrulhense. 

DAS VAGAS E DO PERÍODO ATIVIDADES  

O presente Edital tem por objetivo selecionar 40 (quarenta) Educandos que           

estudarão no Projeto SACI durante o ano de 2019. As atividades do SACI (aulas) iniciarão               

em 01 de abril e irão até a semana da realização da primeira prova do ENEM 2019, cuja                  

data será definida pelo INEP. As atividades ocorrerão das 19:15 às 22 horas de segunda a                
sexta-feira. 

 

DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO  

As inscrições serão exclusivamente online pelo Sistema de Inscrições da Universidade –            

SINSC (www.sinsc.furg.br), até o dia 12 de março de 2019. Serão priorizados os candidatos que               

estejam cursando ou tenham concluído Ensino Médio na rede pública de ensino e que sejam de                

baixa renda. Os Candidatos que tiverem suas inscrições homologadas serão convocados para a             

etapa de ENTREVISTA, a ser realizada entre os dias 13 e 14 de março de 2019, a partir das 17                    

horas. Os horários das Entrevistas de cada Candidato/a serão publicados na homologação,            
através do e-mail e pela página do Facebook.  



PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 Processo de inscrição “On-line”: de 25 de Fevereiro a 12 de Março de 2019, no               

endereço: <www.sinsc.furg.br > 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA ENTREVISTA 

• Cópia do comprovante de matrícula do Ensino Médio; 

• Cópia do RG; 

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

A relação dos estudantes que tiveram suas inscrições homologadas será publicada no            

mural da PRAE FURG SAP, pelo e-mail e Facebook, a partir das 17h do dia 12/03/2019. 

 

CRONOGRAMA 

Período de Inscrição: 25 de Fevereiro a 12 de Março 

Homologação dos estudantes: 12 de março (a partir das 17h) 

Entrevista: 13 e 14 de Março (lista divulgada pelo e-mail) 

Resultado Final: 14 de Março (a partir das 17h) 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Quaisquer dúvidas sobre este Edital deverão ser encaminhadas ao e-mail          
sacipreuniversitario@gmail.com. É total responsabilidade do Candidato a leitura deste Edital. Ao           
inscrever-se, o/a Candidato/a aceita as condições e regras constantes deste Edital.  

 
 

 

 



Santo Antônio da Patrulha, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

________________________________ 

 Soledad Bech Gaivizzo 

Danize Justen 

Raquel Lopes Ens 

Comissão de Coordenação do Projeto SACI 

PRAE FURG SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


