
PROCESSO DE ADMISSÃO EXTERNA 2011 

EDITAL  
 

  

CURSO INVEST 

Instituto Mais Ainda S/C (CNPJ n.º 04.931.208/0001-85) 

Telefone: (21) 3184-6328 – De segunda a sexta-feira, das 19 às 22hs  

Rua São Clemente, 226, Prédio Anexo, 3º andar, Botafogo – Rio de Janeiro – CEP 22260-000  

 

 

Edital de concurso para admissão de novos alunos em 2011 

 

 

1 – Disposições Gerais 

 

 O Curso InVest é um pré-vestibular de caráter comunitário, mantido e desenvolvido por um grupo de 

voluntários. As vagas do Curso são destinadas a alunos com carência comprovada. 

 

 O Curso InVest cobra de seus alunos uma taxa mensal que se destina a custear cópias xérox, material 

didático e um funcionário para a coordenação. Em 2010, essa taxa foi de R$ 35,00, e permanecerá neste 

valor para 2011. 

 

 O Curso InVest tem a duração de 2 (dois) anos letivos.  

 

 O presente Edital destina-se ao acesso de novos alunos exclusivamente ao primeiro ano letivo do Curso 

(Turmas B e C). 

 

 O Curso InVest funciona em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, e tem aulas de segunda a sexta-feira, de 

19hs às 22hs, e aos sábados, de 14hs às 18hs. 

 

 

2 – Inscrição 

 

 As inscrições para admissão em 2011 acontecerão de 03 de novembro 2010 a 10 de dezembro de 2010.  

 

 O local das inscrições será o próprio Curso InVest, na Rua São Clemente, nº 226, Prédio Anexo, 3º andar 

(nas dependências do Colégio Santo Inácio), em Botafogo. O horário para inscrições será das 19:30hs às 

21hs, de segunda a sexta, durante o período estipulado acima. 

 

 Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 5,00 (cinco reais). 

  

 No ato da inscrição será preenchida uma ficha pelo candidato.  

 

 



3 – Processo Seletivo 

 

 O processo seletivo do Curso é constituído por três etapas: (i) prova de Redação e provas discursivas e 
objetivas de Português e Matemática; (ii) entrevistas e (iii) análise socioeconômica. 

  

 O calendário de seleção para 2011 será o seguinte: 
 

 Realização das provas – Dia 13 ou 14 de dezembro de 2010, das 19hs às 22hs  
 
OBS: O candidato fará a prova em apenas um único dia, ou seja, escolherá ou o dia 13 
de dezembro ou o dia 14 de dezembro. 
 
 Resultados das provas – 14 de janeiro de 2011 
 Entrevistas + análise socioeconômica – 17 de janeiro a 4 de fevereiro de 2011 
 Resultado das entrevistas – 10 de fevereiro de 2011 
 Início das aulas 2011 –14 de fevereiro de 2011 

 

 As provas e entrevistas serão realizadas nas dependências do Curso InVest, no mesmo endereço 
informado para a fase de inscrições. 

 

 No dia da prova, todos os candidatos deverão chegar com 30 minutos de antecedência.  
  

 Para as ENTREVISTAS, o candidato deverá trazer CÓPIA dos seguintes documentos: (i) carteira de 
identidade, (ii) comprovante de residência, (iii) comprovante de conclusão do Ensino Médio (alunos 
que irão cursar, em 2011, o último ano do Ensino Médio devem trazer comprovante de matrícula), (iv) 
comprovante de renda (próprio e de todas as pessoas que moram em sua residência), além de (v) 2 
fotos 3x4. 

  
 

4 – Conteúdo das Provas 

 

 PORTUGUÊS – Conceitos básicos de gramática: Classes de palavras, ortografia e acentuação gráfica. 
Interpretação de textos. 

 

 REDAÇÃO – Escrever um texto de 20 a 25 linhas dando sua opinião sobre um tema atual a ser divulgado 
no momento. 
 

 MATEMÁTICA – Conceitos básicos de matemática: Lógica, equações de primeiro e segundo grau, 
conceitos básicos de geometria plana, teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos (N, Z, Q, I e R), 
operações básicas de aritmética, múltiplos, divisores, regra de 3, porcentagem, proporção. 

 
 

5 – Critérios de Avaliação 

 

 A admissão no Curso InVest leva em conta diversos critérios. Para o resultado final e admissão no Curso, 
serão levados em conta: as notas das provas, a entrevista pessoal, a comprovação de carência, a 
disponibilidade total e irrestrita do candidato para os horários e dias de aulas e a aceitação das regras do 
Curso, informadas no momento da inscrição. 
 

 Terão prioridade os ex-alunos do noturno do Colégio Santo Inácio, bem como candidatos cuja renda 
familiar per capita bruta seja igual ou inferior a R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). 

 

 Serão aceitos apenas candidatos já formados no Ensino Médio ou que estejam cursando o último ano em 
2011, em escolas públicas ou particulares. 

 
 

6 – Resultado do Processo 

 

 O resultado das provas e das entrevistas será divulgado exclusivamente na portaria do Colégio Santo Inácio, na 
Rua São Clemente, 226, Botafogo, Rio de Janeiro. É responsabilidade do candidato manter-se informado 
quanto aos resultados divulgados. 


