
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
PARAÍBA 

CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA 
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

PROJETO PRÉ-ENEM 
 

Edital No. 01/2020 
 

A Coordenação do Projeto PRÉ-ENEM do IFPB Campus Catolé do Rocha, através da 
Coordenação de Extensão, torna pública a abertura de inscrições para Projeto PRÉ-ENEM 2020. 
O projeto tem por objetivo oferecer à comunidade de Catolé do Rocha e região a oportunidade de 
aprofundamentos dos conhecimentos contemplados nas quatro áreas do conhecimento existentes 
no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2020. 

 

1. DO OBJETO DO CURSO 

1.1. O Projeto PRÉ-ENEM do IFPB Campus Catolé do Rocha visa preparar estudantes da região, 
preferencialmente oriundos da rede pública de ensino, para as provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), com o objetivo de promover condições igualitárias de ingresso no ensino 
superior. 

1.2. As aulas serão realizadas de terça à quinta-feira das 18h e 30min às 21h e 30min. Durante a 
pandemia COVID 19, serão realizadas aulas on line com uso da ferramenta Google Meet; após o 
período de isolamento social, serão realizadas aulas presenciais no Campus IFPB – Catolé do 
Rocha. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. O campus de Catolé do Rocha do IFPB disponibiliza vagas no Projeto PRÉ-ENEM, sendo: 

40 vagas para candidatos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas ou que já 
tenham concluído em escolas públicas; 

30 vagas para alunos dos cursos técnicos integrados do campus de Catolé do Rocha do IFPB; 

20 vagas para alunos de para matriculados no 3° ano de ensino médio em escolas particulares ou 
que já tenham concluído em escolas particulares. 



 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições são gratuitas e serão realizadas por meio de formulário de inscrição online, 
com informações fornecidas pelo candidato, disponível a partir das 8h do dia 15 de outubro 
até as 23h do dia 19 de outubro de 2020, em https://www.ifpb.edu.br/catoledorocha. 

3.2. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição e a matrícula do candidato desde que 
verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades constatadas ou nos 
documentos apresentados. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1. São requisitos para inscrição neste processo seletivo: 

a) estar cursando o 3º ano do ensino médio em escola pública ou privada ou ter concluído o ensino 
médio em escola pública ou privada ou estar matriculado em um dos dois últimos anos do ensino 
técnico integrado do campus de Catolé do Rocha do IFPB; 

b) residir na cidade de Catolé do Rocha ou nas cidades circunvizinhas; 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. Para os candidatos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas ou que já 
tenham concluído o ensino médio em escolas públicas, o método de seleção a ser utilizado será 
por ordem de inscrição. Para os alunos matriculados no 3° ano do ensino médio em escolas 
particulares ou que já tenham concluído o ensino médio em escolas particulares será também 
considerada a ordem de inscrição. 

5.2. Os candidatos dos cursos técnicos integrados do campus de Catolé do Rocha do IFPB serão 
classificados com base no coeficiente de rendimento e deverão cumprir os requisitos definidos no 
item 4 deste edital. 

5.3. Serão classificados 40 candidatos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas 
públicas ou que já tenham concluído em escolas públicas, 30 candidatos matriculados em curso 
técnico integrado do campus de Catolé do Rocha do IFPB e 20 candidatos matriculados no 3° ano 
do ensino médio em escolas particulares ou que já tenham concluído em escolas particulares. 

5.4. Havendo empate, o candidato de maior idade terá prioridade na ocupação da vaga. 

5.5. O resultado será divulgado no dia 21 de outubro de 2020 no endereço eletrônico 
https://www.ifpb.edu.br/catoledorocha. 

6. DOS RECURSOS  

6.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado no dia 22 de outubro de 2020. 



6.2. Os recursos (utilizar o modelo de formulário em anexo - ANEXO I) deverão ser preenchidos 
e enviados via formulário online disponível no endereço eletrônico 
https://www.ifpb.edu.br/catoledorocha. 

6.3. A resposta aos recursos interpostos e o resultado definitivo serão divulgados no dia 23 de 
outubro de 2020 no endereço eletrônico https://www.ifpb.edu.br/catoledorocha. 

 

7. DA MATRÍCULA 

7.1. Os candidatos classificados deverão enviar à Coordenação do Projeto PRÉ ENEM 2020 por 
e-mail a ser divulgado com o Resultado Definitivo os documentos para efetuar suas matrículas 
entre os dias 26 e 27 de outubro de 2020, mediante o preenchimento da ficha de matrícula e o 
envio dos seguintes documentos: 

a) Cópia do documento de identificação com foto (RG ou carteira de trabalho ou reservista ou 
CNH); 

b) Cópia do comprovante de endereço do candidato (água ou luz ou telefone ou cartão de crédito); 

c) Declaração de que cursa o 3º ano do ensino médio ou do certificado de conclusão do ensino 
médio em escola pública ou privada; 

7.2. Será considerado eliminado da seleção o candidato que não efetuar a matrícula conforme 
documentos elencados no subitem 7.1. 

7.3. Ocorrendo a eliminação de algum classificado, conforme previsto no subitem 7.2, a 
coordenação do projeto PRÉ-ENEM fará a chamada dos candidatos classificáveis, obedecendo à 
ordem de classificação. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE  DATA 
Inscrições  de 15 a 19 de outubro de 2020 
Resultados 21 de outubro de 2020 
Interposição de recurso contra o resultado 22 de outubro de 2020 
Resposta aos recursos interpostos 23 de outubro de 2020 
Resultado definitivo 23 de outubro de 2020 
Matrícula 26 e 27 de outubro de 2020 

 

 

 

_________________________________________________ 

Luciana Carlos Geroleti 

Coordenadora do Projeto PRÉ-ENEM 



 

 

ANEXO I 

RECURSO CONTRA O RESULTADO DO EDITAL 01/2020 PRÉ-ENEM CAMPUS 
CATOLÉ DO ROCHA 

 

Eu, ............................................................................................, portador do documento de 

identidade nº ...................., CPF: ......................, inscrição nº ........................, para 

concorrer a uma vaga no Projeto PRÉ-ENEM (Edital 01/2020) apresento recurso junto à 

Coordenação do Projeto de Extensão contra o Resultado Divulgado. 

 

A decisão objeto de contestação é........................................................................... 

......................................................................... (Explicitar a decisão que está 

contestando). Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são (limite máximo 

de 200 palavras): ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Se necessário anexe documentos, referências e/ou outras fontes externas, listando-as 

abaixo: 

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

..........................., ......de......................de ............. 

 

............................................................... 

Assinatura do (a) candidato (a) Ou responsável 
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