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Edital de Concurso para Admissão
para novos alunos em 2016

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 xerox, 
material didático e dois funcionários para a co-
ordenação. Em 2016, essa taxa será no valor 
de R$ 50,00.

• O Curso InVest funciona em Botafogo, Zona 
Sul do Rio de Janeiro, e tem aulas de segunda 
a sábado*. De segunda a sexta, as aulas são 
das 19h às 22h, e aos sábados, das 13h30m 
às 18h30m. Também de segunda a sexta, das 
18h às 19h, há monitorias (Aulas com objetivo 
de tirar dúvidas. A presença nas monitorias não 
é obrigatória).

*Reiteramos que o curso é de segunda a sába-
do. Não são dois cursos, um durante a semana 
e o outro aos sábados. A única diferença está 
no horário das aulas.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO

• Comparecer ao Curso InVest, das 18h às 
20h30min, portando um documento de iden-
tificação com foto e preencher uma ficha de 
inscrição. Será cobrada uma taxa no valor de 
R$ 20,00. 

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo do Curso é constituído por 
três etapas: (i) prova de Redação, provas objetivas 
de Biologia, de Física, de Geografi a, de História, de 
Matemática, de Português e de Química (ao todo 
serão 20 questões); (ii) entrevistas e (iii) análise so-
cioeconômica.

O calendário de seleção para 2016 será o seguinte:

• Período de Inscrição: De 21 de janeiro a 02 de 
fevereiro, das 18h às 20h30min.

• Realização das provas: Dia 03 de fevereiro, das 
19h às 22h.

• Resultado das provas: Dia 16 fevereiro.

• Entrega dos Documentos: Dias 17, 18 e 19 de 
fevereiro.

• Resultado fi nal: Dia 22 de fevereiro.

• Início das aulas: Dia 23 de fevereiro.

As provas e entrevistas serão realizadas nas de-
pendências do Curso InVest.

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

O(A) candidato(a) deverá trazer CÓPIA dos se-
guintes documentos:
1. carteira de identidade;
2. comprovante de residência;
3. comprovante de conclusão do Ensino Médio 

(alunos que irão cursar, em 2016, o último ano do En-
sino Médio devem trazer comprovante de matrícula);

4. comprovante de renda (próprio e de todas as 
pessoas que moram em sua residência);

5. 1 foto 3x4;
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CONTEÚDO DAS PROVAS

• Redação: Escrever um texto dissertativo-argu-
mentativo de 20 a 25 linhas sobre um tema atual 
a ser divulgado no momento.

• Biologia: Biologia Celular; Fisiologia Humana; 
Ecologia e Evolução.

• Física: Movimento Retilíneo Uniforme.

• Geografi a: Fusos horários; Formações vegetais 
brasileiras e proteção ambiental; Problemas 
ambientais no espaço urbano.

• História: Brasil República; História Mundial no 
Século XX.

• Matemática: Funções; Geometria Plana; Proba-
bilidade; Matrizes; Conjuntos.

• Português: Conceitos básicos de gramática: 
Classes de Palavras; Ortografi a; Sujeito, Predi-
cado, Complementos Verbais; Interpretação de 
textos.

• Química: Matéria e suas propriedades; Estrutura 
Atômica; Tabela Periódica; Ligações Químicas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A admissão no Curso InVest leva em conta diversos 
critérios. Para o resultado fi nal e admissão no Curso, 
serão levados em conta: as notas das provas, a análise 
dos documentos, a comprovação de carência, a dis-
ponibilidade total e irrestrita do(a) candidato(a) para os 
horários e dias de aulas e a aceitação das regras do 
Curso, informadas no momento da inscrição.

Candidatos(as) cuja renda familiar per capita bruta 
seja igual ou inferior a 1 salário mínimo e meio.

Serão aceitos apenas candidatos(as) já formados(as) 
no Ensino Médio ou que estejam cursando o último 
ano em 2016, em escolas públicas ou particulares.

RESULTADO DO PROCESSO

O resultado das provas e das entrevistas será di-
vulgado no site www.cursoinvest.com.br e nas 
dependências do curso.

É responsabilidade
do(a) candidato(a)
manter-se informado
quanto aos resultados divulgados.

CURSO INVEST | Instituto Mais Ainda S/C
Telefone: (21) 3184-6328 – De segunda a sexta, das 18h às 22h

Rua São Clemente, nº. 226 - Botafogo – Rio de Janeiro – CEP 22260-000

www.cursoinvest.com.br


