
  

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DO PRÉ-

VESTIBULAR DANDARA 2022 

 

 

Compreendendo a importância de uma formação superior e objetivando oportunizar a 

adolescentes e jovens de baixa renda, advindos da rede pública de ensino, uma preparação 

de qualidade para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2022, e, também, a 

possibilidade de ingresso em Universidades Públicas e Particulares, os Salesianos tornam 

pública a realização de processo seletivo de análise socioeconômica para o provimento de 

vagas do Pré-Vestibular Dandara, mediante as condições e critérios estabelecidos neste 

Edital. 

 

1. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção se iniciará a partir da publicação deste Edital com o Formulário 

Socioeconômico, que deverá ser preenchido corretamente, no dia 17 de janeiro de 2022 e as 

inscrições se darão no período de  01 de fevereiro de 2022, encerrando-se no dia 15 de 

fevereiro de 2022, conforme as etapas previstas neste edital. 

 

2. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

• Candidatos(as) que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio ou já concluíram 

o Ensino Médio e/ou Curso Técnico e sejam provenientes de Escola Pública e/ou 

bolsista em escolas particulares, e que não estejam matriculados(as) em Curso 

Superior em 2021/2022; 

• Candidatos(as) com renda per capta familiar de até um salário mínimo e meio 

vigente. 

 

 

OBS1: A Instituição poderá, a qualquer tempo, cumprindo determinação dos órgãos 

competentes da Saúde e Vigilância Sanitária, ou até mesmo por decisão de Instância 

Superior, exigir o comprovante de vacinação, com todas as doses já tomadas, sendo-lhe 

permitido, inclusive, solicitar a suspensão do aluno da Instituição de Ensino.  

 

OBS2: A classificação para ingresso de ex-alunos(as) participantes de edições anteriores do 

Dandara será validada a partir de uma análise da Comissão de Docentes do Pré-Vestibular 

Dandara. 



3. DAS ETAPAS DO PROCESSO 

3.1. Formulário Socioeconômico 

O(a) candidato(a) deverá responder ao Formulário de Inscrição “Processo Seletivo  

Pré-Universitário Dandara 2022”  disponível no endereço eletrônico  

https://forms.gle/8HhaseaTw28pkgGH6  

 

O preenchimento do Formulário de Inscrição é obrigatório e de responsabilidade do(a) 

candidato(a). As orientações para preenchimento constam no próprio formulário. Faz 

parte do formulário um espaço chamado Carta de Apresentação que também deverá 

ser preenchida conforme as orientações apresentadas.  

 

Ao responder e enviar o Formulário de Inscrição, e entregar a documentação conforme 

pedido no item 3.2. abaixo, o(a) candidato(a) está de acordo com as normas previstas 

neste Edital e, caso seja classificado(a), se compromete a respeitar as regras de 

conduta do Pré-Vestibular Dandara. 

 

3.2. Da Documentação e do Modo de Entrega 

No período de 01 a 15 de fevereiro de 2022, o(a) candidato(a) deverá entregar, em 

envelope lacrado, com uma etiqueta na cor branca, identificando de forma legível, 

na parte externa, com nome completo e telefones para contados,  contendo em seu 

interior a documentação abaixo relacionada: 

a) 01 foto 3x4 recente; 

b) Cópia do Histórico Escolar OU Declaração Escolar que comprovem a conclusão ou 

cursando o 3º ano do Ensino Médio e/ou Curso Técnico no ano de 2022, em Escola 

Pública; 

c) Alunos bolsistas além do Histórico OU Declaração deverão apresentar uma 

declaração da instituição de ensino comprovando o benefício da bolsa; 

d) Comprovantes de Renda Familiar – de todas as pessoas que trabalham na família 

e que residem na mesma casa –, conforme orientação abaixo: 

➢ Contracheque OU Carteira de Trabalho (cópia da página onde consta o 

último contrato de trabalho e a última alteração salarial, somente); 

➢ Extrato bancário para aposentados e pensionistas; 

➢ Trabalhador autônomo, apresentar Declaração. 

e) Cópia do CPF e RG – somente do candidato;  

https://forms.gle/8HhaseaTw28pkgGH6


f) Documentação entregue fora do prazo não será considerada. A entrega dos 

envelopes contendo a documentação é de responsabilidade exclusiva do(a) 

candidato(a). 

 
3.3 – Local de Entrega da documentação: 

➢ CESAM/ES – Av. Vitória, 950 – Forte São João – Vitória-ES – ao lado da Capela do 

Salesiano e da Banca da Rosa – na calçada do ponto de ônibus ; 

➢ Horário de atendimento: pela manhã: das 09 às 12 horas e, à tarde, das 13 às 17 

horas, de segunda-feira a sexta-feira. 

 

3.4 Da análise Socioeconômica 

3.4.1 Análise dos documentos 

• De 15 a 22 de fevereiro de 2022, dar-se-á a análise da documentação 

entregue pelos(as) candidatos(as).  

 

3.4.2 Nesta fase, de CARÁTER ELIMINATÓRIO, será excluído automaticamente o(a) 

candidato(a) que: 

• NÃO apresentar Declaração Escolar ou Histórico Escolar; 

• Apresentar Histórico Escolar ou Declaração Escolar de escola particular, 

que não seja  bolsista; 

• NÃO preencher e enviar o formulário no endereço eletrônico 

https://forms.gle/8HhaseaTw28pkgGH6 e não entregar a documentação 

completa exigida, em envelope lacrado e identificado conforme solicitado no 

item 3.2. 

• Apresentar renda “per capta” familiar SUPERIOR a um salário mínimo e meio 

vigente; 

• NÃO tiver concluído o Ensino Médio e/ou Curso Técnico até 2021, ou que 

NÃO esteja cursando o 3º ano do Ensino Médio no ano de 2022. 

 

3.4.3 Caso haja indícios de adulteração da Declaração ou Histórico Escolar, poderá 

ser aferida, junto ao estabelecimento de ensino competente, a autenticidade da 

documentação escolar apresentada referente ao Ensino Médio. 

3.4.4 Será CLASSIFICADO, a partir da análise da documentação, o(a) candidato(a) 

que atender aos requisitos, entregando a documentação completa dentro dos 

prazos e critérios determinados neste Edital.  

 

https://forms.gle/8HhaseaTw28pkgGH6


3.5 O resultado final do processo seletivo, com a relação dos candidatos 

CLASSIFICADOS, e a data da efetivação da Matrícula, será disponibilizado no site 

www.cesames.salesianos.br, e nas Redes Sociais do PRÉ-VESTIBULAR 

DANDARA (Instagram: @dandara_voluntarios e Facebook: Pré-vestibular 

Dandara) a partir do dia 23 de fevereiro de 2022.  

3.6 O início das aulas do Pré-Vestibular Dandara está previsto para o dia 07 de março 

de 2022 e se dará na modalidade presencial. As formas de acesso serão divulgadas 

nas redes sociais virtuais do Pré-Vestibular Dandara e através de aplicativos de 

mensagens aos candidatos classificados neste processo seletivo. 

3.7 No decorrer do curso, no ano de 2022, o aluno já matriculado deverá estar ciente de 

que o NÃO cumprimento das normas por ele aceitas, no ato da matrícula, pode 

acarretar no CANCELAMENTO DE SUA MATRÍCULA. 

 

4. NORMAS 

4.1. Geral 

Em virtude do estado de pandemia de Covid-19, e em respeito às regras e recomendações 

das autoridades de Saúde e Vigilância Sanitária, o Pré-Vestibular Dandara iniciará o ano de 

2022 oferecendo aulas PRESENCIAIS, nas dependências do Centro Universitário UNISALES, 

localizado na Av. Vitória, 950 – Forte São João – Vitória-ES, seguindo todo o Protocolo de 

cuidados e higienização exigidos pelos órgãos competentes. 

 

Neste endereço, as instalações comportam até 120 alunos sem considerar eventuais 

adaptações e restrições necessárias ao enfrentamento de uma pandemia. Portanto, ainda que 

não seja previsto neste edital qualquer limite para o número de inscritos, o retorno às 

atividades presenciais poderá impor alguma limitação advinda dos Órgãos de Vigilância 

Sanitária.  

 

ATENÇÃO: No Pré-Vestibular Dandara, o(a) aluno(a), no momento da matrícula, FAZ 

OPÇÃO PELO CURSO NUM TODO, NÃO APENAS POR DETERMINADA DISCIPLINA OU 

DETERMINADO PROFESSOR. Portanto, é obrigação do aluno participar ativamente de todas 

as aulas, pois, ao final de cada mês, ele deverá ter alcançado, no mínimo, 75% de frequência. 

 

4.2. Detalhadas 

4.2.1. Ter frequência mensal acima de 75% (justificar faltas através de declaração, 

atestado médico etc. na Coordenação); 

http://www.cesames.salesianos.br/


4.2.2. Ter atitudes de bom relacionamento, respeitando: colegas, professores, 

coordenação, funcionários e outros alunos da Instituição; 

4.2.3. Durante as aulas, participar ativamente, realizando as tarefas propostas, 

respeitando professores e colegas, mantendo a atenção à atividade escolar; 

4.2.4. Participar também de atividades extras, como aulões, debates, lives, 

monitorias, simulados e eventos da Presença Salesiana em Vitória 

(comemorações festivas, celebrativas e recreativas); 

4.2.5. As aulas regulares do Pré Vestibular Dandara acontecem de segunda-feira a 

sexta-feira, num total de 04 aulas diárias, de 50min cada e têm início às 

18h40 e término às 22h, com intervalo de 20 min após a segunda aula.  

4.2.6. É papel do(a) estudante acompanhar as publicações e comunicações do Pré-

Vestibular e manter as condições necessárias para conexão remota às aulas, 

com dispositivos, aplicativos, programas e planos de dados que permitam a 

participação nas atividades on-line propostas caso necessário for, devido às 

restrições pandêmicas. 

 

 

NOSSOS PROFESSORES E COLABORADORES SÃO VOLUNTÁRIOS E, 

INDEPENDENTE DISTO, MERECEM TODO NOSSO RESPEITO, DEDICAÇÃO E 

COMPREENSÃO. 

 

 

Vitória-ES, 17 de janeiro de 2022. 

 

Direção do Pré-Vestibular Dandara 

 


