CONCURSO DE ACESSO DE ESTUDANTES AO PRÉ-VESTIBULAR 2019

INSCRIÇÕES APROVADAS E ORIENTAÇÕES PARA A COMPROVAÇÃO DE DADOS
DA INSCRIÇÃO ONLINE, REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS E MATRÍCULAS
CONCURSO DE ACESSO DE ESTUDANTES AO PRÉ-TÉCNICO E PRÉ-MILITAR 2019
Prezados candidatos e prezadas candidatas:
Através deste documento, viemos apresentar as inscrições aprovadas e fornecer orientações para a comprovação de dados da
inscrição online, realização das entrevistas individuais e matrículas referentes ao Concurso de Acesso de Estudantes ao PréTécnico e Pré-Militar 2019.
Os candidatos listados a seguir tiveram suas inscrições APROVADAS e deverão comparecer à sede do Curso Pré-Vestibular Popular Razão1, situada na Paróquia Nossa Senhora do Desterro, hall do 2º piso do Auditório Padre Eustáquio – Praça Dom João
Esberard, s/n, Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ, no dia e horário estipulado na listagem, e:
• Apresentar as seguintes documentações (originais): documento original de identificação com foto (RG ou Passaporte) OU
Certidão de Nascimento, CPF, comprovante de residência atualizado (de um dos últimos três meses) e documentação que
ateste a situação atual do Ensino Fundamental (cursando o oitavo ou nono ano) ou Ensino Médio (cursando o primeiro ano),
sendo aceitos declaração, certidão, histórico ou diploma;
• Fornecer uma foto 3 x 4 atual;
• Informar e comprovar a renda familiar bruta mensal;
• Apresentar declaração de bolsa de estudo, caso estude em rede privada de ensino com bolsa de estudo;
• Doar 1 kg (um quilo) de alimento não perecível dentro da validade, que será revertido às instituições ou serviços de caridade
assistidos pela Paróquia Nossa Senhora do Desterro.
ATENÇÃO:
• O candidato que não proceder corretamente a inscrição, deixar de apresentar algum dos itens acima ou descobrir-se que houve
falsificação nas informações prestadas, será ELIMINADO AUTOMATICAMENTE.
• Caso o candidato não possa comparecer à sede do RAZÃO1 no dia e horário estipulado na listagem, ele deverá entrar em
contato com o curso via WhatsApp – (21) 98312-5205 –, em até 1 (um) dia após a divulgação da mesma, apresentar uma
justificativa plausível e tentar reagendar uma nova data e horário para o seu comparecimento. Caberá ao Departamento de
Registro e Assuntos Estudantis (DRAE) o reagendamento ou não de uma nova data e horário para o atendimento ao candidato.
• Quando não houver como comprovar o rendimento obtido, o candidato e/ou os residentes no mesmo domicílio deverão fazer
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO descrevendo as atividades exercidas e os rendimentos brutos mensais de cada um.
Caso não haja comprovante de rendimento de qualquer natureza, o candidato poderá ser ELIMINADO AUTOMATICAMENTE
do processo seletivo.
No mesmo dia em que o candidato comparecer à sede do RAZÃO1, ele será submetido a uma entrevista individual, com dois
professores-avaliadores designados pelo Departamento de Registro e Assuntos Estudantis (DRAE), na qual serão realizadas algumas perguntas para conhecer melhor o seu perfil. O candidato deverá responder de forma clara e objetiva a todos os questionamentos feitos pelos professores-avaliadores que comporão a banca. O responsável legal pelo candidato poderá acompanhar a
realização da entrevista se assim desejar, mas não poderá interferir na mesma. Ao término da entrevista, o candidato receberá
uma classificação: APTO ou INAPTO para efetivação da matrícula.
O candidato considerado APTO para a efetivação da matrícula, logo após a entrevista, deverá, junto de seu responsável legal:
• Efetuar o pagamento da taxa de matrícula, disposta em R$ 50,00 (cinquenta reais);
• Efetuar o pagamento da taxa de material, podendo pagá-la à vista – R$ 50,00 (cinquenta reais) – OU a primeira parcela – R$
25,00 (vinte e cinco reais) – no ato da matrícula e a segunda parcela – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) – até o dia 31/05/2019;
• Apresentar, mais uma vez, documento original de identificação com foto (RG ou Passaporte) OU Certidão de Nascimento e
CPF;
• Preencher e assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – caso o candidato possua idade inferior a 18 anos,
o contrato deverá ser preenchido e assinado por seu responsável legal.
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ATENÇÃO
• Caso o candidato não possa efetuar o pagamento da taxa de matrícula e/ou da taxa de material após a sua aprovação na
entrevista individual, ele deverá comparecer à sede do RAZÃO1 até o dia 28/02/2019 (quinta-feira), entre as 19:00 e 20:00, para
efetuar o pagamento da(s) taxa(s). O não-pagamento das taxas supracitadas poderá ELIMINAR AUTOMATICAMENTE o candidato do processo seletivo.
• Os candidatos que excederem o número de vagas também serão convocados para as etapas de amostragem de documentos
e da entrevista, podendo serem convocados para a matrícula nas sucessivas reclassificações, que serão feitas após o início das
aulas.
• No mesmo dia, 23/02/2019 (sábado), das 14:00 às 18:00, será realizado o Integrando com Razão 2019 (Aula Inaugural), no qual
a presença dos alunos matriculados no RAZÃO1 é OBRIGATÓRIA. Nesse evento, será feita uma apresentação do curso, sua
estrutura, regras e seu funcionamento. Caso o aluno matriculado não compareça sem motivo prévio combinado com a coordenação do Departamento de Registro e Assuntos Estudantis (DRAE) ou apresente a esse órgão alguma justificativa com o respectivo documento comprobatório (como, por exemplo, atestado médico), o mesmo poderá ter a sua matrícula cancelada e sua
vaga ser colocada a disposição de outros candidatos.

LISTA DE INSCRIÇÕES APROVADAS
ATENÇÃO: Os candidatos inscritos NÃO mencionados na lista abaixo tiveram suas inscrições INDEFERIDAS por apresentar informações incompatíveis na ficha de inscrição online ou preenchê-la de forma incorreta.
DATA DE COMPARECIMENTO A SEDE DO RAZÃO1: 23/02/2019 (SÁBADO)
HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 12:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alana Beatriz França dos Santos
Ana Beatriz Rosa Coutinho De Oliveira
Ana Melissa Zinn da Silva
Andressa Christine do Rosário Dionisio
Arthur Luiz dos Santos Costa
Beatriz de Menezes Castro da Silva
Carlos Henrique Salles Manhães
Carolina Santos Madruga de Lima
Douglas de Oliveira Mendonça
Emanuel Bessa Amaral de Araujo
Giovanna Rocha de Souza
Igor de Oliveira Pimentel Pereira
João Vítor Pêzego do Sacramento de Sousa
Julia Bomfim dos Santos
Lana Rayssa Pompeu de Menezes
Laryssa Pinto dos Santos
Lidia Kailany Ximenes Sousa
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Luana Moraes de Lima
Lucas Silva Barbosa
Luis Gustavo Pires de Macedo
Marciellen Souza da Silva
Marcus Vinícius de Jesus Paes
Maria Clara Maito Custódio
Maria Eduarda Costa Leal Corrêa
Maria Eduarda da Silva
Matheus Henriques Gonçalves
Rayane de Oliveira Santos
Renan Santos de Souza
Renzo Maciel Alexandre
Tainara da silva Costa
Tayssa da Cruz Cabral Faria
Thaylane Vitovit Venâncio de Souza
Yan Carlos Teixeira Alves
Yasmin Victória de Oliveira Souza

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2019.
Fidelis do Nascimento Silva
Diretor Geral do Curso CPV-R1
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