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EDITAL Nº 24/2019 
 

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul – IFRS Campus Canoas, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

presente edital para seleção de alunos para o Projeto Aproximar – curso preparatório para 

o ENEM. 

 

 

1.  DO OBJETIVO 

Este Edital tem por objetivo normatizar a seleção de alunos da EJA de escolas 

públicas de Canoas e do PROEJA do IFRS Campus Canoas para realizarem curso 

preparatório para o ENEM, a ser ofertado aos sábados, das 8h30 às 11h30, no período 

entre 10 de agosto e 09 de novembro de 2019, no IFRS Campus Canoas. 

 

 

2.  INSCRIÇÕES E REQUISITOS 

2.1 Poderão inscrever-se alunos da EJA de escolas públicas de Canoas e do PROEJA do 

IFRS Campus Canoas, desde que atendam algum dos seguintes requisitos: 

a) esteja cursando a última etapa/ano do Ensino Médio na EJA ou PROEJA; 

b) esteja cursando o Ensino Médio na EJA ou PROEJA e tenha se inscrito para a 

Certificação do Ensino Médio pelo ENCCEJA 2019, ou já tenha a Certificação de anos 

anteriores; 

c) seja maior de idade e esteja cursando a última etapa/ano do Ensino Fundamental na 

EJA e tenha se inscrito para a Certificação do Ensino Médio pelo ENCCEJA 2019; 

2.2 As inscrições deverão ser realizadas, conforme cronograma, através do e-mail  

projeto.aproximar@canoas.ifrs.edu.br, ou presencialmente na sala A7 do IFRS Campus 

Canoas (Rua Dr.ª Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870 – Igara – Canoas). 

2.3 Serão ofertadas 50 vagas, sendo 25 para alunos do IFRS Campus Canoas e 25 para 

candidatos externos. 

2.4 Sendo o número de inscrições superior ao número de vagas ofertadas será realizado 

sorteio público, conforme cronograma. 

2.5 Caso o número de inscritos não preencha a quantidade de vagas disponibilizadas 

para cada grupo, as vagas não preenchidas serão remanejadas para o outro grupo. 

2.6 A lista dos selecionados, juntamente com a lista de suplentes, será divulgada no site 

do IFRS Campus Canoas https://ifrs.edu.br/canoas/ 
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3.  MATRÍCULA 

3.1 A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser efetivada, conforme cronograma, 

mediante apresentação de documento de identidade com foto (RG, CNH ou Carteira de 

Trabalho) e cópia dos seguintes documentos:  

3.1.1 Para candidatos externos ao IFRS Campus Canoas: 

a) atestado de matrícula na última etapa/ano do Ensino Médio na EJA; 

b) atestado de matrícula em etapa/ano do Ensino Médio na EJA e comprovante de 

inscrição para a Certificação do Ensino Médio pelo ENCCEJA 2019; 

c) atestado de matrícula na última etapa/ano do Ensino Fundamental na EJA e 

comprovante de inscrição para Certificação do Ensino Médio pelo ENCCEJA 2019. 

3.2. Os alunos do PROEJA do IFRS Campus Canoas terão sua confirmação de vínculo 

verificadas diretamente pelo Setor de Registros Escolares, devendo apresentar apenas, 

se for o caso, comprovante de inscrição no ENCCEJA 2019 ou Certificação de anos 

anteriores. 

3.3 A matrícula poderá ser realizada presencialmente ou pelo e-mail 

projeto.aproximar@canoas.ifrs.edu.br, anexando a documentação exigida digitalizada. 

3.4 No caso de não comparecimento na matrícula, ou não comprovação dos requisitos, a 

vaga será ocupada por candidato da lista de suplentes, conforme o ordenamento 

estabelecido nas inscrições ou no sorteio, se ocorrido. 

3.5 Se após matriculado o candidato não comparecer nas duas primeiras aulas, terá sua 

matrícula cancelada e a vaga será ocupada pelo suplente. 

 

 
    
 

  Mariano Nicolao 
Diretor Geral IFRS – Campus Canoas 

Portaria 312/2016 
 (O original encontra-se assinado no Gabinete do Campus Canoas) 
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CRONOGRAMA 

 

PROJETO APROXIMAR  

CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM 

Divulgação do Edital 16/07/2019 

Inscrições  Por e-mail: de 22/07 a 02/08  

ou 

Presencialmente: de 30/07 a 02/08/2019, das 14h às 19h30 

Sorteio  05/08, às 10h 

Divulgação dos 

selecionados 

05/08, após as 14h 

Matrícula 06 e 07/08  

por e-mail ou presencialmente, das 14h às 19h30 

Início das aulas 10/08, das 8h30 às 11h30 

   

 
 
 
 
 


