
  

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DO  

PRÉ-VESTIBULAR DANDARA 2021 

 

 

Compreendendo a importância de uma formação superior e objetivando oportunizar a 

adolescentes e jovens de baixa renda e advindos da rede pública de ensino uma 

preparação de qualidade para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2021, os 

Salesianos tornam pública a realização de processo seletivo de análise socioeconômica 

para o provimento de vagas do Pré-Vestibular Dandara, mediante as condições e critérios 

estabelecidos neste Edital. 

 

1. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção iniciará no dia 01 de fevereiro de 2021, com o preenchimento de 

formulário on-line e envio de documentos por e-mail, e se encerrará no dia 01 de março de 

2021com a divulgação do resultado final, conforme as etapas previstas neste edital. 

 

2. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 Candidato(a)s que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio ou já concluíram 

o Ensino Médio e/ou Curso Técnico e sejam provenientes de Escola Pública 

e/ou bolsistas 100% em escolas particulares, e que não estejam matriculados(a) 

em Curso Superior em 2021; 

 Candidato(a)s com renda per capta de até um salário mínimo e meio vigente. 

 

A classificação para ingresso de ex-aluno(a)s participantes de edições anteriores do 

Dandara será validada a partir de uma análise da Comissão de Docentes do Pré-

Vestibular Dandara. 

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO 

3.1. Inscrição on-line e envio de documentos 

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma digital, no período de 01 a 22 de 

fevereiro de 2021. E-mails enviados fora do prazo não serão considerados. O envio das 

informações é de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a). 

 

O(a) candidato(a) deverá responder ao Formulário de Inscrição “Processo Seletivo Pré-

Vestibular Dandara 2021” disponível no endereço eletrônico 



https://forms.gle/7Vxsg1dHhHgL8F2N6, enviando os documentos pelo mesmo formulário. 

Só serão permitidos documentos digitalizados no formato PDF. 

3.1.1. Sobre o Formulário de Inscrição 

O preenchimento do Formulário de Inscrição é obrigatório e de responsabilidade 

do(a) candidato(a). As orientações para preenchimento constam no próprio 

formulário. Faz parte do formulário um espaço chamado Carta de Apresentação 

que também deve ser preenchido conforme as orientações apresentadas.  

 

Ao enviar o Formulário de Inscrição, o(a) candidato(a) está de acordo com as normas 

previstas neste Edital e, caso seja classificado, se compromete a respeitar as regras 

de conduta do Pré-Vestibular Dandara. 

 

3.1.2. Documentos a serem enviados 

 RG e CPF, apenas do candidato(a); 

 Histórico Escolar ou Declaração Escolar; 

 Alunos bolsistas deverão apresentar declaração da instituição de ensino 

comprovando a integralidade da bolsa. 

 Comprovantes de renda familiar (de todas as pessoas que trabalham na 

família/residem na mesma casa) através de: 

 Contracheque ou Carteira de Trabalho (último contrato de trabalho, 

próxima página em branco e a última alteração de salário); 

 Extrato bancário para aposentados e pensionistas; 

 No caso de trabalhador autônomo, declaração de autônomo 

autenticada em cartório. 

 

3.2. Da análise Socioeconômica 

3.2.1. Análise dos documentos 

 De 23 a 28 de fevereiro de 2021, dar-se-á a análise dos documentos 

enviados pelo(a)s candidato(a)s.  

 

3.2.2. Nesta fase, de CARÁTER ELIMINATÓRIO, serão excluídos 

automaticamente o(a)s candidato(a)s que: 

 NÃO apresentarem Declaração Escolar ou Histórico Escolar; 

 Apresentarem Histórico Escolar ou Declaração Escolar de escola particular, 

que não seja de bolsa de 100%; 

 NÃO enviarem a documentação completa e exigida por e-mail; 

https://forms.gle/7Vxsg1dHhHgL8F2N6


 Apresentarem renda “per capta” familiar SUPERIOR a um salário mínimo e 

meio vigente; 

 NÃO concluíram o Ensino Médio e/ou Curso Técnico até 2020 ou NÃO 

estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio. 

 

3.2.3. Caso haja indícios de adulteração da Declaração ou Histórico Escolar, poderá 

ser aferida junto ao estabelecimento de ensino competente a autenticidade da 

documentação escolar apresentada referente ao ensino médio. 

 

3.2.4. Serão CLASSIFICADOS, a partir da análise dos documentos, o(a)s 

candidato(a)s que atenderem aos requisitos, enviando a documentação completa 

dentro dos prazos e critérios determinados neste Edital.  

 

3.2.5. O resultado final do processo seletivo com a relação dos candidatos 

CLASSIFICADOS será disponibilizado no site www.cesames.salesianos.br, e nas 

Redes Sociais do PRÉ-VESTIBULAR DANDARA (Instagram: 

@dandara_voluntarios e Facebook: Pré-vestibular Dandara) a partir do dia 01 de 

março de 2021.  

 

3.2.6. O início das aulas do Pré-Vestibular Dandara está previsto para o dia 08 de 

março de 2021 e se dará na modalidade não presencial, on-line, não havendo 

previsão para aulas presenciais. As formas de acesso serão divulgadas nas redes 

sociais virtuais do Pré-Vestibular Dandara e através de aplicativos de mensagens 

aos candidatos classificados neste processo seletivo; sendo unicamente de 

responsabilidade do candidato as ferramentas necessárias para acesso às aulas. 

 

3.2.7. No decorrer do curso no ano de 2021, o aluno já matriculado deverá estar 

ciente de que o NÃO cumprimento das normas por ele aceitas, no ato da matrícula, 

pode acarretar no CANCELAMENTO DE SUA MATRÍCULA. 

 

4. NORMAS 

4.1. Geral 

Em virtude do estado de pandemia de Covid-19 e em respeito às regras e recomendações 

das autoridades de Saúde, o Pré-Vestibular Dandara iniciará o ano de 2021 oferecendo 

apenas aulas NÃO PRESENCIAIS, pela internet, utilizando aplicativos e programas de 

videoconferência e/ou suas redes sociais virtuais. O retorno total ou parcial para a 

modalidade de aulas presenciais não está previsto e, caso possível, será avaliado pela 

http://www.cesames.salesianos.br/


Direção do Pré-Vestibular Dandara após o início das aulas. Essa decisão não está 

diretamente vinculada ao retorno ou não das aulas presenciais em outras instituições de 

ensino. 

 

Importante registrar que em caso de retorno às atividades presenciais, as aulas do Pré-

Vestibular Dandara ocorrem no Centro Salesiano localizado na Av. Vitória, 900 - Forte São 

João, Vitória - ES, 29017-022. Neste endereço, as instalações comportam 100 estudantes 

sem considerar eventuais adaptações e restrições necessárias ao enfrentamento de uma 

pandemia. Portanto, ainda que não seja previsto neste edital qualquer limite para o número 

de inscritos, o retorno às atividades presenciais pode impor alguma limitação. Assim como 

a data, a forma de um eventual retorno presencial será avaliada, quando possível, após o 

início das aulas. 

 

Da mesma forma, podem haver limitações técnicas relativas ao número de conexões 

simultâneas em aulas e atividades não presenciais para evitar prejuízo na qualidade das 

transmissões. Eventuais dificuldades como essa serão avaliadas após o início das aulas, 

porém sem compromisso e responsabilidade do Pré-Vestibular de saná-las, caso não seja 

possível. 

 

ATENÇÃO: No Pré-Vestibular Dandara, o(a) aluno(a), no momento da matrícula FAZ 

OPÇÃO PELO CURSO NUM TODO. NÃO APENAS POR DETERMINADA DISCIPLINA 

OU DETERMINADO PROFESSOR. Portanto, é obrigação do aluno participar ativamente 

de todas as aulas, pois no final de cada mês ele deverá ter alcançado no mínimo 75% de 

frequência, tendo como consequência caso não seja cumprida esta frequência pelo aluno, 

seu desligamento do Projeto 

 

4.2. Detalhadas 

4.2.1. Ter frequência mensal acima de 75% (justificar faltas através de 

declaração, atestado etc. na coordenação); 

4.2.2. Ter atitudes de bom relacionamento, respeitando: colegas, professores, 

coordenação, funcionários e outros alunos da Instituição; 

4.2.3. Durante as aulas, participar ativamente, realizando as tarefas propostas, 

respeitando professores e colegas, mantendo a atenção à atividade 

escolar; 

4.2.4. Participar também de atividades extras, como aulões, debates, lives, 

monitorias, simulados e outros; 



4.2.5. As aulas regulares durante a semana têm início às 18h15min e término às 

21h45min, com intervalos de até 15 min entre aulas. É importante se 

manter conectado e concentrado nas aulas, acessando os links divulgados 

antes do horário de início das atividades; 

4.2.6. Os links de acesso às atividades serão divulgados regularmente e com 

antecedência nas redes sociais virtuais do Pré-Vestibular Dandara e 

através de aplicativos de mensagens; 

4.2.7. É papel do(a) estudante acompanhar as publicações e comunicações do 

Pré-Vestibular e manter as condições necessárias para conexão remota 

às aulas, com dispositivos, aplicativos, programas e planos de dados que 

permitam a participação nas atividades propostas. 

 

 

NOSSOS PROFESSORES E COLABORADORES SÃO VOLUNTÁRIOS E, 

INDEPENDENTE DISTO, MERECEM TODO NOSSO RESPEITO, DEDICAÇÃO E 

COMPREENSÃO. 

 

 

Vitória-ES, 15 de janeiro de 2021. 

 

Direção do Pré-Vestibular Dandara 

 


