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MANUAL DO CANDIDATO – PROCESSO SELETIVO CP²

OLÁ, CANDIDATO!!
Se você está lendo esta carta inicial, é porque está interessado em concorrer a uma vaga 
como aluno da ONG Cursinho Professor Chico Poço.

Antes disso, é importante que você conheça nosso trabalho com os jovens de baixo 
poder aquisitivo de Jundiaí e Região. Estamos em atividade na cidade desde 2007,  
auxiliando pessoas oriundas da escola pública a alcançar o ensino superior mesmo com 
as sabidas piores condições de preparação que o ensino público no Brasil infelizmente 
oferece. Nossa luta é por igualdade e justiça social: acreditamos ser um dos maiores 
pilares para o futuro que queremos construir para o país.

Nessa nossa missão, trabalhamos com um índice de êxito bastante considerável, acima 
de 50% dos alunos que terminam o ano conosco conseguem uma vaga em uma 
universidade pública, ou em faculdades particulares com bolsas integrais pelo ProUNI, ou 
com o auxílio do Fies. Contamos para isso com a colaboração voluntária de mais de 60 
pessoas, num trabalho sério desenvolvido com maestria entre os professores e todos 
aqueles que dedicam seu tempo na logística do cursinho, para que tudo funcione das 
formas mais adequadas possíveis.

Se você está tentando essa vaga, é porque infelizmente não temos espaço físico pra 
comportar todos os que nos procuram: bem que gostaríamos que assim o fosse, o que 
nos obriga a realizarmos um processo seletivo de tamanha seriedade... Portanto, tenha 
em mente que muita gente está se dedicando para te ajudar, e da mesma forma que 
estamos debruçados nessa missão, pedimos a você que tenha bastante foco e 
compromisso neste processo seletivo, bem como, nas aulas e atividades do cursinho ao 
longo do ano, caso você consiga uma vaga entre nossos alunos.

Esperamos que esse manual te auxilie nas diferentes etapas do processo seletivo, e 
estamos totalmente a disposição para maiores esclarecimentos, em nossa página no 
facebook ou por nosso contato via e-mail.

Para você, boa sorte!! 

Equipe CP²

/cursinhocp2

contato@cursinhocp2.org.br

@cursinhocp2
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Passo 1- inscrições online

O primeiro passo para realizar a sua 
inscrição  é a inscrição online, que 
consiste de um formulário eletrônico a 
ser preenchido via link fornecido no site 
do cursinho entre 08/01 e 31/01

Você vai perceber que o formulário 
abrange uma série de fatores 
importantes para podermos analisar a 
sua situação sócio-econômica, e é 
possível que alguns desses dados não 
sejam de seu conhecimento, como o 
tamanho da sua casa, o salário exato dos 
responsáveis pela sua família, assim por 
diante. Por isso, recomendamos que, se 
possível, o candidato preencha as 
questões do formulário com a ajuda 
do(a)chefe da família, que poderá lhe 
auxiliar em alguns desses aspectos.

Note que, ao longo do questionário, 
serão dadas algumas informações sobre 
documentos a serem apresentados na 
próxima etapa: fique atento!!

Dados pessoais

O formulário eletrônico começa com 
alguns dados pessoais do candidato, 
como nome completo, data de 
nascimento, escola(s) em que estudou, 
contatos do candidato, assim por diante

Dados familiares

Em um momento do formulário, será 
pedido também que você aponte dados 
sobre as demais pessoas que moram 
com você, e/ou que dependam da renda 
desse núcleo familiar. 

Pediremos que você preencha alguns 
dados dessas pessoas, como:

• Nome de cada uma dessas pessoas
• Grau de parentesco e/ou afinidade
• Idade
• Profissão
• Salário (se houver)
• Rendimentos (se houver)

Em “salário”, você deve declarar o 
quanto esta pessoa ganha por mês, caso 
exerça atividade remunerada, registrada 
ou não. Em “rendimentos”, você deve 
declarar quaisquer valores recebidos 
pela pessoa em forma de benefícios 
adquiridos, como aposentadoria, pensão 
alimentícia ou trabalhista ou por morte; 
além de outros tipos de renda que a 
pessoa recebe, como por exemplo se ela 
tem algum imóvel alugado.

ATENÇÃO: o formulário só é submetido 
quando aparecer a mensagem final, 
confirmando nosso recebimento. Não 
feche o questionário antes dessa 
mensagem, caso contrário não 
receberemos nenhuma informação já
enviada por você anteriormente.
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Passo 2 - conferência de documentos

O próximo passo para realizar a sua 
inscrição é apresentar toda a 
documentação pedida ao longo do 
questionário, para comprovar os dados 
que você nos forneceu. 

Note que, sem a comprovação dos 
dados, a sua inscrição não terá sido 

realizada, e portanto você estará 
automaticamente eliminado do processo 
seletivo.

A conferência será feita na sede do 
cursinho – Rua Elias Fausto n.27 – Vila 
Mafalda, nos dias 06 e 07/02 (das 18 as 
21hs) e 08/02 (das 10 as 16hs).

Documento de identidade

Pode ser seu RG, carteira de habilitação, 
ou qualquer outro documento que 
obrigatoriamente tenha o número da 
sua identidade e foto

Comprovante de residência

Você precisa levar algum documento 
que conste seu endereço, 
preferencialmente no seu nome ou de 
algum membro da família declarado no 
formulário. Caso a sua casa seja alugada, 
leve também o contrato de aluguel.

Documento da escola

Você deve nos apresentar um 
comprovante da escola em que terminou 
seus estudos, ou que está fazendo o 
último ano regularmente. 

Sabemos das dificuldades em conseguir 
o histórico escolar, que demora um 
tempo para que a secretaria forneça: 
caso você ainda não o tenha, compareça 
à secretaria da escola e peça
uma declaração de 
matrícula ou de 
conclusão: este 
documento é 
fornecido na hora.
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Taxa de inscrição

No momento da apresentação dos 
documentos, você deve também realizar 
o pagamento da taxa de inscrição, no 
valor de R$10. Sua inscrição no processo 
seletivo só é efetivada mediante este 
pagamento.

Comprovante de despesas

Apresente todos os comprovantes de 
despesas que você possa nos fornecer.  
Os mais comuns são:

• Conta de água (caso exista)
• Conta de luz (caso exista)
• Conta de gás (caso exista)
• Recibo de aluguel (caso você more 

em imóvel alugado)
• Recibo de plano de saúde, caso sua 

família não utilize o SUS
• Comprovante de empréstimos 

realizados em banco ou em agências 
financeiras

• Comprovante de financiamentos de 
imóvel ou carro, caso exista

• Comprovantes de despesas médicas 
fixas (recibos de farmácia 
acompanhado da receita, em caso 
de algum membro da família tomar 
medicação contínua)

• Recibo de tratamento odontológico, 
caso exista

• Fatura do(s) cartão(ões) de crédito)
• Recibo do supermercado
• Extrato da conta bancária com os 

gastos lançados
• Recibos de escolas ou cursos que 

algum membro da família esteja 
fazendo

• Carnê do IPTU

Lembre-se: estamos tentando fazer uma 
análise dos gastos da sua família da

Comprovantes de renda

melhor forma possível, portanto, quanto 
mais você consegui comprovar os gastos 
cotidianos da sua casa, melhor!

Apresente todos os comprovantes de 
recebimento de renda, seus e de TODAS
as pessoas que moram com você, seja 
em forma de salário ou de algum 
benefício recebido, como declarado no 
formulário

Para salários ou rendas obtidas por 
trabalho:

• Holerite (observe o campo “salário 
base”)

• Carteira de trabalho (mesmo em 
branco)

• Declaração do Imposto de Renda

Para autônomos:

• Declaração de renda média mensal*

Para trabalhadores sem registro:

• Declaração de recebimento médio*
• Declaração do empregador*

Para beneficiários do INSS, 
aposentadoria ou pensionistas:

• Extrato bancário onde conste o 
lançamento mensal do benefício

Para outras rendas:

• Documentação necessária

* - consulte modelos 
disponibilizados 
no site do cursinho
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Passo 3 – carta de 
apresentação
Depois de preenchido o questionário e 
comprovado todos os documentos 
pedidos, você será encaminhado para 
outra sala do cursinho, para que, de 
posse de uma folha especial dada pelo 
fiscal da comprovação e documentos, 
você possa escrever para nós uma carta 
de apresentação, onde você deve nos 
contar brevemente quem é você, por 
que nos procurou, o que você espera do 
cursinho. Feito isso, você deve entregar 
a carta ao fiscal presente na sala e, com 
o termo de compromisso devidamente 
assinado, sua inscrição em nosso 
processo seletivo estará efetuada com 
sucesso.

Dicas importantes:

• Muitas pessoas estarão escrevendo 
ao mesmo tempo a carta de 
apresentação, de forma que não 
podemos garantir que teremos 
caneta para emprestar a todos os 
que precisarão. Garanta a sua: leve 
uma caneta azul ou preta.

• Não ultrapasse as margens da folha 
timbrada que será entregue para 
que você faça sua carta. Quaisquer 
escritos fora do espaço demarcado 
serão desconsiderados.

• Não serão aceitos textos produzidos 
fora da folha timbrada e entregue 
pelo fiscal da comprovação de 
documentos, tampouco escritos 
antes do mesmo.

• Você entrará na sala onde escreverá 
a sua carta sozinho: acompanhantes 
devem aguardar do lado de fora.

• Está proibido o uso de qualquer 
material além da sua caneta e do 
que lhe foi entregue: não leve

modelos prontos, cópias, colas ou 
semelhantes.

• Não existe certo ou errado numa 
carta de apresentação. Lembre-se: o 
importante é ser autêntico!! 

Os resultados do cruzamento dos seus 
dados sócio-econômicos com a avaliação 
da sua carta serão usados para a 
confecção da lista de aprovados para a 
segunda fase, que será divulgada no dia 
14/02, no site do cursinho.

Passo 4 – Entrevistas
Á próxima etapa do processo seletivo é a 
entrevista dos convocados após as 
etapas anteriores. Cada candidato 
convocado deve comparecer ao cursinho 
em algum dos dias 17 a 19 de fevereiro, 
sempre entre as 18 e as 21 horas. Na 
entrevista, o candidato será perguntado 
sobre algum fator que eventualmente 
não tenha sido esclarecido na análise 
dos dados declarados ou nas 
informações da carta, que tenham 
gerado dúvidas aos voluntários do 
cursinho que analisaram o caso. 

É  fundamental que você compareça no 
dia da sua entrevista, visto que esta é 
também uma etapa eliminatória. Caso 
queira, você pode estar acompanhado 
do(a) chefe da sua família, que 
eventualmente pode nos ajudar a 
elucidar alguns pontos. Os resultados 
finais serão divulgados no dia 21/02, no 
site do cursinho, tanto a lista de 
aprovados como a lista de espera, que 
será chamada em 
caso de vagas 
remanescentes.
As aulas 
começam 
no dia 02/03.
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Dúvidas frequentes
1 - Quem pode se inscrever?
Todo e qualquer aluno que esteja no 
terceiro ano do ensino médio, ou que já 
tenha terminado seus estudos.

2 - Quando e onde acontecem as aulas?
As aulas são no período noturno, das 19 
as 23 horas, na atual sede do cursinho: 
Rua Elias Fausto 27, Vila Mafalda 
(próximo ao Bar do Chopp e ao 
Restaurante Uai).

3 - Os documentos pedidos são apenas 
ou meus ou também de meus 
familiares?
O candidato precisa apresentar os 
documentos de renda de TODOS os 
membros da família e/ou dependentes 
da renda da mesma. Ao longo do 
questionário serão abertos espaços para 
que o candidato fale sobre cada um dos 
membros, com o nome, parentesco e 
renda. Lembramos que TODOS os 
membros moradores da casa ou 
dependentes da renda familiar precisam 
ser relacionados, sob risco de anulação 
da inscrição do candidato, Acompanhe 
atentamente ao longo da inscrição.

4 - Tenho membros da família que 
trabalham na informalidade, sem 
carteira assinada, ou são profissionais 
autônomos. Como procedo para 
comprovar a renda deles?
O candidato encontra todas as 
possibilidades para a comprovação de 
renda das pessoas de sua família que 
não sejam regularmente registradas no 
site do cursinho, além de modelos 
prontos de declaração que, no caso de o 
familiar não se enquadrar em nenhum 
documento relacionado anteriormente, 
podem ser usados pelo mesmo para

declarar seus rendimentos mensais.

5 - O que são "rendas extras"?
O candidato precisa declarar e 
comprovar documentalmente (quando 
possível) qualquer tipo de rendimento 
que auxilie nas despesas da casa e da 
família e que não seja oriundo de 
algum vínculo empregatício, formal ou 
informal. Entram nesses casos o 
recebimento do programa Bolsa-
Família, pensões alimentícias, pensões 
por morte, aluguel de imóveis, 
aposentadorias e auxílios fixos de 
terceiros.

6 - Preciso levar cópia dos documentos 
pedidos?
Não, o cursinho não ficará com 
nenhuma cópia de documento de 
nenhum candidato, salvo em ocasiões 
muito específicas, orientados pelos 
fiscais que realizarão a conferência dos 
documentos. Neste caso, o candidato 
será orientado a apresentar a cópia 
pedida em algum momento posterior 
do processo seletivo.

7 - Acabou o período de inscrições. 
Consigo me inscrever no dia da 
apresentação de documentos?
Não, entre os dias 06 e 08 de fevereiro 
não haverá a realização de novas 
inscrições, apenas a comprovação de 
documentos dos candidatos já inscritos 
pelo formulário online.
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8 - Posso pedir para alguém apresentar 
meus documentos em meu lugar?
Não. O candidato deve, ele mesmo, 
comparecer à entrega de documentos, 
visto que nessa ocasião produzirá 
também a sua carta de apresentação, 
fará a leitura e assinará um termo de 
compromisso, o que efetivará de fato a 
sua inscrição.

9 - O que é a segunda etapa do processo 
seletivo?
Os dados do questionário 
socioeconômico e a análise da carta de 
apresentação serão devidamente 
cruzados em momento posterior, para 
que assim seja realizada uma primeira 
seleção, com um número de candidatos 
maior do que a quantidade de vagas 
oferecidas. A convocação de candidatos 
previamente aprovados será no dia 14 
de fevereiro, no site do cursinho, e as 
entrevistas acontecerão entre os dias 17 
e 19 de fevereiro. Cada um dos 
candidatos pré-selecionados serão 
entrevistados individualmente, onde 
deverá expor sua situação, o motivo pela 
procura ao cursinho, e dirimir eventuais 
dúvidas que os voluntários do cursinho 
possam ter com relação aos dados 
fornecidos pelo candidato em alguma 
etapa anterior. Esta etapa é também 
eliminatória, e o candidato que 
eventualmente não possa comparecer 
ao dia pré-definido para sua entrevista 
deverá entrar em contato com o 
cursinho, para um novo agendamento de 
sua entrevista.

10 - Posso levar meus pais ou 
responsáveis no dia da entrevista?
É recomendável que, se possível, o 
candidato se apresente para sua 
entrevista acompanhado de algum de 
seus responsáveis, o que pode ajudar a

esclarecer as eventuais dúvidas que os
voluntários do cursinho apresentarão. A
presença dos pais ou responsáveis, no
entanto, não é obrigatória, apenas o 
candidato deve necessariamente 
comparecer.

11 - E depois da entrevista?
Os resultados finais, aprovados e lista 
de espera (caso exista), serão 
divulgados no dia 21 de fevereiro, no 
site e nas redes sociais do cursinho. Os 
aprovados devem comparecer ao 
cursinho no dia 02 de março, segunda 
feira as 18hs, quando começarão as 
aulas, com o pagamento da primeira 
mensalidade (valor a ser divulgado 
posteriormente). Os candidatos na lista 
de espera (caso exista) deverão 
aguardar contato dos voluntários do 
cursinho, para encaixe nas turmas 
iniciados de acordo com possíveis 
desistências e vagas remanescentes.
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