
 

 
 
 

 

Cursinho SOS – Colégio Mater Amabilis – Edital 2023  
 
O Cursinho Pré-Vestibular SOS do Colégio Mater Amabilis é um cursinho 

comunitário totalmente gratuito. As aulas são realizadas na própria escola 
(Colégio Mater Amabilis), no período noturno, de segunda a sexta, das 18h30 às 
21h50 e são ministradas voluntariamente pelos professores e alunos do colégio. O 
material é doado pelo Sistema de Ensino Poliedro.  
Para se inscrever no processo seletivo, é preciso que, em 2023, o candidato(a) 

tenha concluído o Ensino Médio integralmente ou, esteja cursando o terceiro 

ano, em escola pública, e que tenha renda por pessoa igual ou menor a R$ 
1.302,00 (para se calcular a renda “por pessoa” deve-se somar a renda de todos 
os membros que compõem a residência do candidato e dividir o resultado pelo 
número de integrantes da família).  

 

Período de Inscrições 

 
As inscrições deverão ser efetuadas até às 23h:59 do dia 24 de março de 2023, 

através do envio de formulário disponibilizado no site do Colégio Mater Amabilis.  
 

ATENÇÃO: No preenchimento do formulário, é fundamental que o candidato 

forneça um e-mail atual e usual, pois as comunicações ocorrerão através desse 

canal.   
 

 

Número de vagas: 40 vagas 
 
 

Processo Seletivo 
 

O processo de seleção será realizado através de uma entrevista com horário 
marcado. Nesse dia, o candidato também fará a entrega de documentação 
comprobatória para posterior verificação do critério socioeconômico (a lista de 
documentos obrigatórios encontra-se abaixo).  
 

 

 

 

 

Entrevistas e Entrega de Documentos 



 

 
 
 

 

 

ATENÇÃO: COMPROVANTE DE VACINAÇÃO OBRIGATÓRIO 

 
Dias: de 27/03 a 03/04 (tarde e noite) 
Horário: Os horários das entrevistas serão enviados para o e-mail do 
candidato(a) informado na ficha de inscrição. 

Local: Colégio Mater Amabilis (Rua Josephina Mandotti, 158 – Jardim Maia – 
Guarulhos/SP) 
 

ATENÇÃO: As entrevistas dos candidatos(as) que trabalham serão marcadas em 
horário fora de seu turno especificado na ficha de inscrição, sendo de 
responsabilidade do candidato(a) informar corretamente seu horário de 

trabalho e avisar por e-mail qualquer alteração que venha a ocorrer em seu 
horário.  

 

 

Divulgação dos Resultados Finais 

 
O resultado final dos aprovados será comunicado por e-mail a partir do dia 04 
de abril de 2023. 
 
 

Início das Aulas 

 
O cursinho está programado para iniciar no dia 10 de abril de 2023.  

ATENÇÃO: Esta data poderá sofrer alterações. Qualquer mudança na data será 
notificada através de e-mail.  

 

Duração do curso 
 
O cursinho terá duração de 7meses distribuídos em dois módulos, da seguinte 
forma: 
 

- 1º módulo - de abril a junho. 
 
- Julho – férias escolares 
 
- 2º módulo - de agosto a novembro. 

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

Documentação Necessária para a entrevista 
 
Para os(as) candidatos(as) será obrigatório trazer original e cópia dos seguintes 

documentos: 
 

1. Carteira de identidade e CPF (original e cópia) de todas as pessoas que compõem a 
residência do candidato (inclusive do candidato); 

 
2. Comprovante de Vacinação (COVID 19) O Certificado Nacional de Vacinação 
COVID-19 é um documento que comprova a vacinação do cidadão contra a COVID-

19. O Ministério da Saúde disponibiliza, por meio do Conecte SUS Cidadão, a 

possibilidade de o cidadão visualizar, salvar e imprimir o seu certificado. 

 
3. Histórico escolar – Caso os(as) candidatos(as) tenham concluído o ensino médio, 
caso a escola ainda não tenha disponibilizado o histórico, o(a) candidato(a) deverá 

apresentar uma declaração da escola comprovando que o(a) mesmo(a) concluiu o 
Ensino Médio. Assim que o histórico estiver disponível o(a) candidato(a) deverá 

apresentá-lo à Coordenação do Cursinho. 
 

4. Declaração de matrícula no terceiro ano do ensino médio – caso os(as) 
candidatos(as) ainda estejam cursando o terceiro ano em escola pública.  
 

5. Comprovante de residência - comprovantes dos últimos dois meses (dezembro e 
janeiro). Atenção: Serão aceitos comprovantes de pagamento de energia elétrica, 

água, telefone fixo, aluguel ou financiamento da casa. Não serão aceitos 

comprovantes de pagamento de automóveis e outros bens de consumo (móveis, 
eletrodomésticos, cartão de crédito, etc.). 

 
6. Em caso de doenças crônicas, anexar cópia de relatórios médicos/odontológicos 

que comprovem tratamento(s) contínuo(s) e comprovação de despesas com 
medicação e plano de saúde. 
 

7. Últimos dois documentos que comprovem a renda de cada participante da família. 
Ex.: holerite, pró-labore, extrato de aposentadoria, pensão proveniente de falecimento 

do cônjuge, pensão proveniente de separação conjugal, etc. 
7.1 Nos casos de separação em que há possibilidade de comprovação de recebimento 

ou não de pensão, anexar Declaração Modelo 5 e ou Declaração Modelo 6 (anexo). 



 

 
 
 

 

7.2 Os aposentados que não exercem outra atividade remunerada deverão apresentar, 

além do comprovante de aposentadoria, a Declaração Modelo 2 (anexo). 

7.3 O trabalho autônomo deve ser comprovado através da Declaração Modelo 1 

(anexo), especificando o tipo de atividade, independente de apresentar pró-labore ou 

não. O trabalho não registrado deve ser comprovado através da Declaração Modelo 1, 

excluindo a palavra Autônomo e especificando que não é registrado em carteira. 

 
8. Os maiores de 18 anos de idade, na composição familiar, que não estiverem 
estudando, que nunca trabalharam ou que estiverem desempregados deverão, 

obrigatoriamente, comprovar através da Declaração Modelo 3 ou 4 (anexo) ou do 

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (se for recente). 

Aqueles que não puderem trazer as declarações digitadas e impressas podem redigi-las 
manualmente. 
 

 
ATENÇÃO: os modelos das declarações estão disponíveis na última página 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

Modelos de Declaração 

 
 

DECLARAÇÃO MODELO 1 
Declaro para fins de processo seletivo, que exerço a 
função AUTÔNOMA de (especificar a atividade, local) tendo recebido 
a quantia de R$ (especificar) 
no mês de ________________ de __________. 
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro 
estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 Código 
Penal. 
 

_____________,_____ de_________de_______ 
 
Assinatura 
Nome: 
RG: 

 

 
DECLARAÇÃO MODELO 2 

Declaro para fins de processo seletivo, que sou 
APOSENTADO (A) e que não exerço nenhum tipo 
de atividade remunerada. 
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro 
estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 Código 
Penal. 

 
_____________,_____ de_________de_______ 

 
Assinatura 
Nome: 
RG: 

 

 
DECLARAÇÃO MODELO 3 

Declaro para fins de processo seletivo, que 1. ( ) 
NUNCA EXERCI ATIVIDADE REMUNERADA, 
OU 2. ( ) NÃO EXERÇO ATIVIDADE 
REMUNERADA. 
Assumo inteira responsabilidade pelas informações 
prestadas e declaro estar ciente das penalidades 
cabíveis, previstas no Artigo 299 Código Penal. 

 
_____________,_____ de_________de_______ 

 
Assinatura 
Nome: 
RG: 

 

 
DECLARAÇÃO MODELO 4 

Declaro para fins de processo seletivo, que me 
encontro DESEMPREGADO (A) desde (colocar a 
data). Assumo inteira responsabilidade pelas 
informações prestadas e declaro estar ciente das 
penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 Código 
Penal. 

 
_____________,_____ de_________de_______ 

 
Assinatura 
Nome: 
RG: 

 

 
DECLARAÇÃO MODELO 5 

Declaro para fins de processo seletivo, que estou 
SEPARADA E NÃO RECEBO NENHUMA PENSÃO proveniente 
desta condição. OU Declaro para fins de processo seletivo, que estou 
SEPARADA E RECEBO o valor de R$_________ 
(______________ reais), proveniente desta  condição. Assumo inteira 
responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das 
penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 Código Penal. 

 
_____________,_____ de_________de_______ 

 
Assinatura 
Nome: 
RG: 

 

 
DECLARAÇÃO MODELO 6 

Declaro para fins de processo seletivo, que meus 
PAIS SÃO SEPARADOS E QUE RECEBO o valor de 
R$___________ (___________, reais), provenientes desta condição. 
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro 
estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 Código 
Penal. 

 
_____________,_____ de_________de_______ 

 
Assinatura 
Nome: 
RG: 
 

 


