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MANUAL DO CANDIDATO – PRÉ-VESTIBULAR 

INGRESSO 2019 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Ingresso 2019 no Pré-Vestibular Social da Primeira Igreja Batista de Campo Grande 

(PVS/PIBCGRJ) será regido por este Manual do Candidato. 

 

1.2. Os interessados em ingressar em 2019 no PVS/PIBCGRJ precisam, obrigatoriamente: 

 
a) Ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a 3ª do Ensino Médio, em curso e 

instituição reconhecidos pelo MEC; 

 

b) Ter disponibilidade para participar das aulas, que acontecerão de segunda a sexta-

feira, das 17h40 às 21h50, na sede da PIBCGRJ (Rua Ferreira Borges, 54, Campo 

Grande, Rio de Janeiro/RJ). O não comparecimento mensal a, pelo menos, 75% das 

aulas gera desligamento automático do estudante, exceto em casos de saúde ou de 

excepcional necessidade, sempre ouvida a Direção do curso.  

 
c) Quitar mensalmente o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais. 

 

1.3. Para o Ingresso 2019, serão disponibilizadas, ao todo, 45 vagas e serão assim 

distribuídas, em turma única: 

 

TIPO DE VAGA VAGAS 

TIPO A – Oriundos da rede pública de ensino 36 

TIPO B – Oriundos da rede privada de ensino 9 

TOTAL 45 

 

1.4. Havendo sobra de vagas em um tipo de vaga, a quantidade remanescente será 

remanejada para o outro tipo de vaga. 

 

1.5. Para dúvidas acerca do PVS/PIBCGRJ, o candidato pode enviar e-mail para 

prevestibular@pibcgrj.org.br. 

 

 

2. INGRESSO 2019 

 

2.1. Os candidatos interessados em ingressar no PVS/PIBCGRJ em 2019 deverão realizar, 

seguidamente: 

 

a) Pré-Inscrição (ver especificações no item 3 deste Manual do Candidato); 

b) Matrícula (ver especificações no item 4 deste Manual do Candidato). 
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3. PRÉ-INSCRIÇÃO 

 
3.1. O candidato deverá, entre 11h00min de 11/02/2019 e as 23h59min de 21/02/2019, efetuar 

Pré-Inscrição pelo site www.pibcgrj.org.br/prevest, seguindo todas as orientações ali 

contidas. 

 

3.2. O candidato que preferir poderá efetuar sua Pré-Inscrição presencialmente na PIBCGRJ 

(Rua Ferreira Borges, 54, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ) unicamente nos seguintes 

dias: 12, 13, 14, 19, 20 e 21/02/2019, das 13 às 17 horas, na Sala 112 (térreo). 

 

3.3. Após efetuar a Pré-Inscrição, o candidato NÃO poderá modificar quaisquer informações, 

portanto, aconselha-se que, ao preencher os dados, o candidato tenha atenção. 

 

3.4. O candidato é o único responsável pelo preenchimento das informações solicitadas no 

ato da Pré-Inscrição. 

 
3.5. O uso de informações falseadas no ato de Pré-Inscrição elimina o candidato. Caso a 

constatação de inveracidade de informações seja constatada após a matrícula, o aluno 

perderá imediatamente o direito à vaga, sendo convocado o próximo da lista de espera. 

 

3.6. O PVS/PIBCGRJ NÃO se responsabiliza por requerimentos de inscrição não recebidos 

por fatores de ordem técnica que prejudiquem os computadores ou impossibilitem a 

transferência dos dados, por outras falhas de comunicação ou por congestionamento das 

linhas de comunicação. 

 

3.7. Até o dia 25/02/2019, será divulgada a Relação dos Candidatos Aptos à Matrícula, no site 

pibcgrj.org.br/prevest. 

 
3.8. A Relação dos Candidatos Aptos à Matrícula considerará, prioritariamente, os candidatos 

com menor renda salarial per capita, uma vez que o PVS/PIBCGRJ tem por objetivo 

central auxiliar jovens e adultos carentes para o acesso à graduação e, quando o empate 

ocorrer, será considerada a inscrição feita com maior antecedência. 

 
3.9. Os candidatos que não se enquadrarem nas vagas imediatas serão alocados em lista de 

espera a ser utilizada para convocação sempre que houver vaga ociosa. 

 

 

4. MATRÍCULA 

 
4.1. O candidato cujo nome constar na Relação de Candidatos Aptos à Matrícula deverá 

efetuar Matrícula unicamente no dia 26/02/2019, das 13 às 17 horas, na sede da 

PIBCGRJ (Rua Ferreira Borges, 54, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ), Sala 112, 

portando:  

 

a) Cópia e original de certificado de conclusão de ensino médio ou declaração de que 

esteja cursando a terceira série do ensino médio; 

 

b) Cópia e original de carteira de identidade; 
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c) Cópia e original do CPF (caso o CPF conste na carteira de identidade não é 

necessário); 

 

d) Cópia e original de comprovante de residência; 

 

e) R$ 25,00 (vinte e cinco reais), correspondentes à mensalidade de março/2019. 

 

4.2. O não comparecimento à Matrícula no dia, horário e local determinados ELIMINA 

AUTOMATICAMENTE o candidato, sendo convocado o próximo candidato da Lista de 

Espera. 

 

5. DAS INFORMAÇÕES FINAIS 

 

5.1. A Aula Inaugural acontecerá no dia 09/03/2019. 

 

5.2. O PVS/PIBCGRJ poderá conceder bolsas de assistência a alunos cuja condição 

socioeconômica seja considerada extremamente desfavorável. As bolsas consistem no 

pagamento com redução da mensalidade, ou ainda, no seu total abonamento. Os alunos 

regularmente matriculados interessados no benefício devem formalizar solicitação junto à 

Direção Administrativa do PVS/PIBCGRJ, ouvido o Ministério de Ação Social da PIBCGRJ. 

 
5.3. Em caso de retificação do Edital e/ou de seus Anexos, será feira ampla divulgação pelo 

site do CPV-R1, bem como nas redes sociais, cabendo tão-somente ao candidato a constante 

conferência no site para averiguação de prováveis futuras modificações no Manual do 

Candidato. 

 
5.4. Ao se inscrever para o Ingresso 2019, o candidato declara concordar com todas as 

alíneas deste Manual do Candidato. 

 
5.5. Os casos omissos serão resolvidos pelas Direções do PVS/PIBCGRJ, ouvido o Ministério 

de Ação Social da PIBCGRJ. 

 
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019. 

 
DATA ATIVIDADE LOCAL 

11 a 21/02/2019 Pré-Inscrição (para quem desejar fazer 

pela internet) 

pibcgrj.org.br/prevest 

12,13,14,19,20,21/02/2019 Pré-Inscrição (para quem desejar fazer 

presencialmente) 

Sala 112, PIBCGRJ (rua 

Ferreira Borges, 54, Campo 

Grande, Rio de Janeiro/RJ) 

25/02/2019 Divulgação da Relação dos Candidatos 

Aptos à Matrícula 

pibcgrj.org.br/prevest 

26/02/2019 Matrícula Sala 112, PIBCGRJ (rua 

Ferreira Borges, 54, Campo 

Grande, Rio de Janeiro/RJ) 

09/03/2019 Aula Inaugural PIBCGRJ (rua Ferreira Borges, 

54, Campo Grande, Rio de 

Janeiro/RJ) 

 


