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Introdução
O presente edital torna público o processo seletivo para o preenchimento das vagas no projeto
Empreeduca Educação para o ano letivo de 2021. O Empreeduca Educação é uma iniciativa do
Instituto Empreeduca.
O projeto de educação do Instituto Empreeduca é destinado para alunos e ex-alunos da rede
pública ou de escolas filantrópicas que pretendem ingressar em uma universidade e desejam
se preparar para o Enem e vestibulares. Nosso projeto oferece aulas de todas as disciplinas,
ferramentas de estudo, correção de redações, simulados e monitorias para reforço e
esclarecimento de dúvidas.
Todas as atividades do Empreeduca Educação acontecem de maneira virtual (online), portanto,
não há restrição geográfica para inscrição. O projeto Empreeduca Educação é totalmente gratuito
para os alunos e não há, em nenhum momento, qualquer tipo de cobrança.
O Empreeduca Educação se inicia em abril de 2021 e se estende até novembro de 2021, as
atividades acontecem diariamente das 15h às 18h15h.

Requisitos para inscrição
●
●
●
●

Estar cursando a 3ª série ou ter concluído o ensino médio;
Ter realizado todo o ensino médio em escolas públicas ou filantrópicas;
Não frequentar qualquer tipo de curso preparatório para o Enem;
Ter entre 16 e 24 anos.

Vagas
Para o ano letivo de 2021, o Empreeduca Educação destinará um total de 100 (cem) vagas.
Serão priorizados candidatas e candidatos negros, pardos e indígenas, desde que estejam
alinhados ao perfil do programa, conforme descrito na página do processo seletivo.

Inscrições
A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pela internet, via preenchimento de
formulário
online,
que
será
disponibilizado na página do Empreeduca
(http://www.empreeduca.com.br), no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Processo seletivo
A seleção se dará em três etapas:
1ª etapa: i nscrição online e preenchimento da ferramenta P.I.
2ª etapa: dinâmica em grupo online;
3ª etapa: encontro online com responsáveis.
Os alunos serão selecionados de acordo com sua disponibilidade e engajamento em
participar do programa. Buscamos alunos que gostem de estudar e estejam dispostos a se
dedicar com afinco às atividades propostas ao longo do curso.

Divulgação dos resultados
A lista com os 100 alunos classificados será disponibilizada no site do Instituto Empreeduca
até o dia 09/04/2021. Os alunos selecionados serão contactados pela equipe do
Empreeduca para realizar sua matrícula no programa. Caso o candidato selecionado não
seja contactado, o aluno deverá enviar um e-mail para talita@empreeduca.com.br. É de
inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados divulgados no site.

Vagas remanescentes
As vagas remanescentes serão destinadas aos próximos alunos conforme ordem de
classificação. As listas de vagas remanescentes serão disponibilizadas no site do
Empreeduca. O Instituto Empreeduca reserva-se no direito de realizar tantas chamadas
quantas forem necessárias para preencher as vagas da turma.

Condições para se manter no projeto
As atividades do Empreeduca Educação serão realizadas de segunda a sexta, das 15h às
18h15. Para manter-se no programa, o aluno deverá manter um índice de 75% de
participação nas aulas e encontros.
Estarão sujeitos à perda da vaga no programa os alunos que:
●
●
●

Tiverem um índice de frequência nas aulas e encontros inferior a 75%;
Não entregarem nenhuma redação ao longo de dois meses;
Não realizarem dois simulados seguidos.

Disposições finais
A comissão organizadora tem total autonomia para julgar quaisquer questões colocadas
acerca deste edital e do processo seletivo, avaliando situações adversas e decidindo qual a
melhor decisão para possíveis situações não compreendidas neste edital.

