
                                 PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS           

                                             2º SEMESTRE - 2017 

                                   CURSINHO POPULAR EACH-USP 

 

Edital de Abertura de Inscrições 

A equipe do Cursinho Popular EACH-USP divulga o Edital de Abertura das 

Inscrições referente ao Processo Seletivo para ingresso de novos alunos nas 

vagas para o 1° semestre de 2018.  

O Processo Seletivo será regido pelas instruções contidas neste documento. 

 

Características do Processo Seletivo 

 Prova 

 Avaliação socioeconômica 

 

REQUISITOS 

Ser estudante do 3° ano ou formado no Ensino Médio 

 

REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

Os candidatos inscritos realizarão uma prova com 50 questões do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e se comprometerão a entregar os 

documentos descritos neste edital para a avaliação socioeconômica a ser 

realizada por uma assistente social voluntária. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 Será realizada por meio de prova + avaliação socioeconômica realizada 
por assistente social. A nota final será a soma das notas finais em 
ambas as etapas, sendo que a nota da prova equivale a 25% da nota 
final, e a avaliação socioeconômica 75% da nota final. 

 Serão feitos dois grupos, um de ampla concorrência (contendo todos os 
inscritos no processo seletivo) e outro de pretos, pardos e indígenas 
(PPI).  



 Os primeiros trinta a serem chamados serão da ampla concorrência 
(podendo haver também pessoas do PPI) e os outros trinta serão 
apenas pessoas do PPI.  

 Caso o PPI não complete 30 pessoas, continua a lista de ampla 
concorrência. 
 

SERÁ LEVADO EM CONTA A AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS. 
 
Dentre os critérios levados em conta na avaliação socioeconômica (além da 
renda) que não excluem a inscrição e chance de aprovação de qualquer 
interessado que não possua alguns ou todos esses critérios, estão: a) ser/foi 
estudante de escola pública; b) residir na Zona Leste de São Paulo; c) residir 
nos seguintes bairros, que se localizam no entorno da USP Leste: Vila Cisper, 
Ermelino Matarazzo, Jardim Danfer, Engenheiro Goulart, Jardim Keralux, 
Jardim Veronia, Jardim Verônica e Vila Nova Teresa ; d) ter Ensino Médio 
completo; e) trabalhadores terceirizados da EACH-USP, podendo ser filhos ou 
netos dos mesmos; f) pessoas que estudaram no Cursinho Popular EACH no 
ano de 2017 

                                                         

VAGAS 

Será disponibilizado 60 vagas neste processo seletivo. 

 

AULAS 

Nossas aulas acontecem no período da tarde, das 14h às 18h30, e são 
ministradas no campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) 
da Universidade de São Paulo, localizado na Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim 
Keralux, São Paulo – SP. 

A previsão de início das aulas para 2018 é dia 13 de março 

 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o processo seletivo ocorrerão entre 04 de dezembro de 

2017 e 17 de janeiro de 2018 através do site http://www.cursinhoeach.com/ 

 

          CALENDÁRIO 

20/01 – Prova  

HORÁRIO: 10h00 às 13h00 (Os candidatos devem estar no local da prova com 
30 minutos de antecedência). 

LOCAL: Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de 
São Paulo, localizado na Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo 
– SP. 

21/JAN à 21/FEV – Correção das provas e avaliação socioeconômica 

http://www.cursinhoeach.com/


28/FEV – Divulgação dos aprovados em 1ª chamada 

02 E 03/MAR – Matrícula dos aprovados em 1ª chamada 

04/MAR  – Divulgação dos aprovados em 2ª chamada 

06/MAR – Matrícula dos aprovados em 2ª chamada 

07/MAR – Divulgação dos aprovados em 3ª chamada 

08/MAR - Matrícula dos aprovados em 3ª chamada 

14/MAR – Lista de convocados para vagas remanescentes 

16/MAR – Matrícula de convocados para vagas remanescentes 

 

DOCUMENTOS 

Cópias dos seguintes documentos devem ser trazidas em envelope com o 

nome completo (juntamente com as originais que deverão ser apresentadas) 

no dia da prova: 

- RG 

- Documento que comprove renda: holerite ou carteira de trabalho; extrato 

bancário do benefício (para aposentados e pensionistas); extrato de conta 

corrente ou carta atestando renda escrita à mão e assinada (para autônomos). 

Os extratos devem ser datados em até no máximo três meses antes da prova. 

- Comprovante de endereço 

- Declaração Escolar ou Histórico Escolar contendo o detalhamento das séries 

cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter estudado 

integralmente em instituições públicas 

- Para funcionários terceirizados da EACH-USP, e filhos ou netos dos mesmos: 

documentos que comprovem vínculo empregatício em empresa terceirizada 

que atua na EACH (carteira de trabalho, declaração da empresa contratante), 

além de certidão de nascimento para filhos e netos. 

MATRÍCULA 

Os candidatos aprovados deverão comparecer a Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo para a realização da 

matrícula, portando 1 foto 3x4 e um documento de identidade original. 

Os candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou 

responsáveis. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 



O Cursinho Popular EACH-USP é totalmente gratuito. 

Durante todo o processo seletivo estaremos à disposição para o 

esclarecimento de dúvidas através de nossos meios de comunicação (site e 

facebook). 

Reservamos-nos no direito de alterar quaisquer regras citadas neste 

documento se julgarmos necessário. 

 

Equipe Cursinho Popular EACH-USP 

São Paulo, 04 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 


