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1 – INFORMAÇÕES GERAIS. 

O Rumo Pré-Vestibular, iniciativa de estudantes de graduação,        

pós-graduação e egressos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná         

(UTFPR) e Universidade Federal do Paraná (UFPR), com o apoio do Setor de             

Educação da UFPR e do NESEF, é um projeto que, desde 2012, oferece aos              

estudantes do ensino médio público (ou bolsista integral em colégio particular)           

preparação gratuita e de qualidade para o Vestibular da UFPR e para o ENEM. 

A equipe docente é formada por professoras e professores voluntários. O           

material didático utilizado é exclusivo, sendo elaborado e atualizado pelos docentes           

e colaboradores do Rumo. 

As aulas serão ministradas no Campus Reitoria, no edifício Dom Pedro 1,            

localizado na Rua General Carneiro, 460, Centro, Curitiba – PR (próximo ao            

Hospital de Clínicas), de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 18:00 horas, com             

simulados, aulas complementares, atividades de campo e eventualmente reuniões         

aos sábados. O Curso Extensivo terá início no dia 2 de março e será finalizando               

conforme as datas dos vestibulares. 

As vagas serão preenchidas por estudantes que concluíram ou que estão           

cursando o último ano do Ensino Médio, desde que comprovem renda familiar            

mensal per capita de até um salário mínimo e meio, e forem aprovados pelo              

Processo Seletivo, constituído de uma entrevista socioeconômica, cujas orientações         

estão descritas neste edital. 

  

  



2 – INSCRIÇÕES. 

Antes de se inscrever, é fundamental que você leia todo este edital.            

Durante o processo seletivo ou após a divulgação dos resultados, você não            

poderá afirmar que desconhecia estas diretrizes! 

  

2.1. As inscrições iniciam no dia 10 de janeiro de 2020 e terminam no dia 12 de                 

fevereiro de 2020. Para inscrever-se, basta acessar o site         

https://rumoprevestibular.wordpress.com/ e preencher todo o formulário de       

inscrição. 

2.2. A taxa de inscrição no Processo Seletivo 2020 é de R$ 25,00 e deverá ser                

paga PRESENCIALMENTE no dia 15 de fevereiro de 2020, durante a Entrevista            

Socioeconômica. 

● Não haverá isenção de taxa de inscrição. 

● Não haverá reembolso de taxa de inscrição. 

  

3 – ENTREVISTA SOCIOECONÔMICA. 

3.1. As entrevistas acontecerão no dia 15 de fevereiro de 2020, sexta-feira, na             

Reitoria da Universidade Federal do Paraná, localizada na Rua Dr. Faivre, n. 405,             

próximo ao Hospital de Clínicas, em sala a ser divulgada. 

  

3.2. A lista com os nomes dos/as candidatos/as convocados/as, horário e local das             

entrevistas será divulgada no dia 17 de fevereiro de 2020, a partir das 14h, na               

página https://rumoprevestibular.wordpress.com/ . Você também receberá um e-mail        

e uma mensagem de texto informando a convocação. Portanto, fique atento/a à sua             

caixa de entrada! 
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3.3. A entrevista consiste de um breve diálogo entre o candidato/a e um de              

nossos/as professores/as, que tem dois objetivos principais: confirmar os dados          

fornecidos no formulário de inscrição e analisar a disponibilidade e interesse em            

frequentar o curso preparatório. 

  

3.4. O Rumo não utiliza provas como forma de seleção, sendo a entrevista a única               

etapa do Processo Seletivo 2020. No dia da entrevista, o/a candidato/a deverá            

comparecer com a taxa de inscrição no valor de R$25,00 e todos os documentos              

abaixo: 

a) Taxa de Inscrição no valor de R$ 25,00; 

b) Fotocópia do RG do candidato/a; 

c) Fotocópia de Comprovante de Residência atualizado; 

d) Fotocópia do Histórico Escolar acompanhado de Certificado de Conclusão          

do Ensino Médio (Para candidatos/as que já concluíram a Educação Básica); 

e) Declaração de Matrícula atualizada – documento original. (Para         

candidatos/as que estão cursando o último ano do Ensino Médio); 

f) Comprovante que o candidato cursou/está cursando o Ensino Médio em           

instituição privada com bolsa integral, se for o caso; 

g) Fotocópia dos comprovantes de rendimento de todas as pessoas que           

contribuem ou não para a renda familiar, conforme descrito abaixo: 

I – Empregado formal: fotocópia dos três últimos        

holerites/contracheques; 

II – Empregado informal: declaração redigida pelo empregador        

(digitada ou de próprio punho) onde conste o nome, CPF, função exercida e             



os rendimentos mensais atribuídos ao empregado. A declaração deve ser          

assinada e carimbada pelo empregador; 

III – Empresário: fotocópia da Declaração do Imposto de Renda          

Pessoa Física, referente ao ano/base 2019 ou Pró-Labore atualizado. 

IV – Aposentado/Pensionista: Extrato de Pagamento do Benefício        

(emitido pelo endereço eletrônico    

http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html ); 

V – Desempregado: fotocópia das seguintes páginas da CTPS:         

identificação (página com foto e página com os dados), página onde consta o             

último contrato de trabalho e a página subsequente (em branco); Serão           

considerados/as reprovados/as apenas os/as candidatos/as cuja renda       

familiar per capita ultrapasse um salário mínimo e meio ou que apresentem            

incompatibilidade de horários para frequentar as aulas. 

VI - Profissional autônomo: Fotocópia dos extratos bancários dos três          

meses anteriores ao início do processo de inscrição do Processo Seletivo. 

Sobre a renda per capita: ela é avaliada com base no salário mínimo             

vigente (R$ 1.039) .Quem contribui com a renda também é incluído no            

cálculo. 

  

4 – RESULTADOS E MATRÍCULA. 

4.1 A lista com os candidatos/as aprovados/as da turma 2020 será divulgada no dia              

17 de fevereiro de 2020, a partir das 14h, na página           

https://rumoprevestibular.wordpress.com/ e na página do Facebook. Todos/as os/as        

aprovados/das também receberão o resultado por e-mail. 

4.2 A lista com os candidatos/as selecionados/as para as vagas remanescentes da            

turma 2020 será divulgada no dia 06 de Abril de 2020, a partir das 14h, na página                 
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https://rumoprevestibular.wordpress.com/ . Todos/as os/as aprovados/das também      

receberão o resultado por e-mail. 

  

4.3. Os/as candidatos/as que forem aprovados/as em lista de espera, se houver            

vagas, poderão ser convocados em chamadas complementares até o encerramento          

do ano letivo. 

  

4.4. A matrícula será efetivada mediante assinatura de contrato durante o primeiro            

dia de aulas, na data de 03 de março de 2020. O não comparecimento ao               

primeiro dia de aula para assinatura de contrato, poderá invalidar a vaga. 

  

5 – DISPOSIÇÕES FINAIS. 

● Os documentos referentes ao Processo Seletivo 2020 serão arquivados          

durante o ano letivo após a data da Entrevista. 

● No dia da Entrevista, caso o candidato necessite de Declaração de            

Comparecimento, deverá solicitar ao/à entrevistador/a. 

● Se durante o Processo Seletivo 2020, ou mesmo após a divulgação dos             

resultados, for comprovado que o/a candidato/a utilizou de meios ilícitos e           

documentos fraudulentos, o/a mesmo/a será eliminado/a. 

● Tendo em vista a ausência de estrutura adequada, o Rumo Pré se             

compromete a buscar parcerias para atender futuros/as estudantes com de          

necessidades educacionais especiais. 

● Depois de ler todo este edital, se persistirem dúvidas, entrem em contato             

pelo e-mail rumoprevestibular@gmail.com ou envie um inbox para nossa página no           

Facebook. 

https://rumoprevestibular.wordpress.com/


● Caso não sejam preenchidas todas as vagas, ou ainda se a lista de espera               

for insuficiente, a Coordenação Geral poderá convocar novo processo seletivo. 

● Os casos omissos a este edital, serão analisados e deliberados pela            

Coordenação Geral. 

  

Curitiba, 10 de Janeiro de 2020. 

  

  

 


