O Vetor Pré-Vestibular Comunitário é uma associação sem fins lucrativos que
surgiu no ano 2000 e cuja missão é democratizar o acesso ao Ensino
Superior, ajudando alunos menos favorecidos a ingressarem nas melhores
universidades.
Nossa filosofia educacional é incentivar a leitura crítica da sociedade bem
como a participação cidadã. Nesse sentido, as aulas de alto padrão, as
atividades extraclasses, a biblioteca própria e apoio psicopedagógico são
ingredientes que fazem do VETOR uma história de sucesso. E esse sucesso
tem se manifestado na trajetória vitoriosa de nossos alunos!
Por isso, convidamos você a trilhar o mesmo caminho. Tenha certeza de que
nós te receberemos de braços abertos.
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Você está recebendo este manual no ato de sua inscrição para o Processo Seletivo VETOR
2018. Leia-o com atenção e, depois, forneça seus dados para o formulário socioeconômico
corretamente para um de nossos voluntários.
Você deverá apresentar o seu RG e pagar uma taxa de R$ 10,00 (dez reais) que será usada
nas despesas do processo seletivo. Nenhum candidato estará isento da taxa.

O processo seletivo de 2018 para o ingresso no VETOR oferecerá 120 vagas imediatas,
distribuídas em três turmas, e constará de:



Prova objetiva + Redação;
Análise de documentos e projeto socioeconômico.

A classificação final dos candidatos será realizada da seguinte maneira:



50 pontos referentes à Prova Objetiva + Redação do item 3;
50 pontos referentes à análise dos documentos descrita no item 4.

AÇÃO AFIRMATIVA: Fica reservado, para os candidatos negros, pardos, índios ou
deficientes um percentual de 50% (cinquenta por cento) das vagas oferecidas pelo Vetor.
Será considerado negro, pardo, índio ou deficiente o candidato que assim se autodeclarar na
ficha socioeconômica.

A Prova de Seleção é dividida em Ciências da Natureza, Ciências Sociais, Matemática,
Língua Portuguesa e Redação.
A prova de Ciências da Natureza inclui conceitos básicos de Física, Química e Biologia,
enquanto a prova de Ciências Sociais abrange conceitos básicos de História e Geografia. A
prova como um todo se limita aos conteúdos lecionados até o 2º ano do Ensino Médio
previstos no currículo mínimo disponibilizado pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro.
Em nenhuma circunstância será aceita a entrada de alunos nas dependências do CSVP após
o horário de início da prova.

Data de entrega: Até o horário de término da prova de seleção.

Locais de entrega:
1) Locais e horários de inscrição
2) Através do email: documentosvetor@gmail.com **
** Para confirmação da inscrição, você deve enviar a cópia escaneada do seu RG e do
comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
Documentos que deverão ser entregues:
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a) Cópia de DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO: identidade ou carteira de
trabalho. Os menores de 18 anos que não possuem identidade podem apresentar cópia da
Certidão de Nascimento;
b) CARTA DE MOTIVAÇÃO constituída de texto do candidato, escrito de próprio punho e
assinado, de no máximo 30 linhas, abordando minimamente 3 tópicos:
1. Seu histórico como estudante;
2. Quais os planos para o futuro acadêmico e profissional; e
3. Como acredita que poderia fazer parte da família VETOR.
Esta carta não tem o objetivo de qualificar as habilidades de escrita do candidato, tendo
somente a finalidade de conhecer melhor os futuros alunos do curso.
c) Cópias dos COMPROVANTES DE RENDIMENTOS do candidato e dos demais residentes
no mesmo domicílio que recebam algum tipo de renda.
Quando não houver como comprovar o rendimento obtido, o candidato ou o residente no
mesmo domicílio deverá fazer DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO descrevendo a
atividade exercida e o rendimento mensal de cada residente do mesmo domicílio que ele.
Caso não haja comprovante de rendimento de qualquer natureza, o candidato será
penalizado em sua nota por não comprovar situação sócio econômica condizente com o
projeto;
d) Cópia completa da CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MAIS RECENTE, mostrando o valor
e o endereço informados pelo candidato no formulário de pedido de inscrição. Quando não
tiver como comprovar a conta de energia elétrica, ou a conta estiver em nome de não
morador no domicílio ou, ainda, se a conta for dividida entre outros domicílios, o candidato
deverá fazer uma declaração de próprio punho explicando a situação.
ATENÇÃO:
A não apresentação de qualquer um dos documentos discriminados ou da
apresentação incompleta dos mesmos pode prejudicar a nota final do candidato.

Data: 9 de março (sexta-feira)
Locais de divulgação:




Colégio São Vicente de Paulo
Site: http://www.vetorvestibular.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/vetorvestibular

ATENÇÃO:
Todos os alunos que não constarem nessa primeira lista entrarão automaticamente em
lista de espera e podem ser convocados nas reclassificações que ocorrem no decorrer
do primeiro semestre do ano letivo.

Na Aula Inaugural, na qual a presença dos candidatos classificados é OBRIGATÓRIA, será
feita uma apresentação do curso, sua estrutura, regras e seu funcionamento. Caso o candidato
não compareça sem motivo prévio combinado com a coordenação do curso, o mesmo será
automaticamente posto no final da lista de espera.
Dia e Horário: 12 de março (segunda-feira) – 19h

4

Local: Colégio São Vicente de Paulo
Por ocasião da aula inaugural, os alunos receberão as principais políticas adotadas pelo curso
para o ano de 2018 como controle de frequência, responsabilidades e benefícios dos inscritos.

Para que um candidato possa tornar-se aluno do VETOR, ele deve, obrigatoriamente,
preencher os requisitos abaixo:




Ser portador de diploma/certificado do ensino médio ou cursar, no ano letivo de 2018, o
terceiro ano do ensino médio;
Ser aprovado na prova de seleção, seja na primeira lista ou nas sucessivas
reclassificações, que serão feitas após o início das aulas.
Ter disponibilidade para assistir às aulas de segunda a sexta, entre 19h e 22h. A
presença do aluno é obrigatória e caso não atenda aos requisitos mínimos, o VETOR
se reserva ao direito de cancelar a inscrição do aluno no projeto em qualquer período
do ano.

O custo do curso é de uma semestralidade de R$150 que deverá obrigatoriamente ser paga
durante a primeira semana de aulas do primeiro e segundo semestres.
Caso o candidato seja convocado pela lista de espera os prazos serão analisados caso a
caso.
ATENÇÃO:
Para a Aula Inaugural, os candidatos devem obrigatoriamente levar 1 quilo de alimento não
perecível, como forma de contribuir para obras sociais.

Fique de olho nas datas abaixo. Este calendário é muito importante para que você siga cada
passo do processo seletivo.

EVENTO

DATA

HORÁRIO

LOCAL

Prova de Seleção

03/03 – SÁBADO

13h30min às
17h30min

Col. São Vicente de Paulo

Divulgação dos
candidatos
selecionados

09/03 – SEXTAFEIRA

DETALHES

ITEM 3

Col. São Vicente de Paulo

-

vetorvestibular.com.br

ITEM 5

facebook.com/vetorvestibular

Aula Inaugural
(OBRIGATÓRIA)

12/03 –
SEGUNDAFEIRA

19h

CSVP

ITEM 6
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