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PRÉ-VESTIBULAR SABER PARA MUDAR – 2019 
 
A UERJ – FFP torna público o presente Edital, com normas, rotinas e procedimentos 
relativos ao Exame de Admissão ao seu Pré-Vestibular Saber Para Mudar. 
Serão oferecidas 50 vagas para o turno da tarde (13:10h às 17:50h, de 2ª a 6ª feira) e 
50 vagas para o turno da noite (18:00h às 22:00h, de 2ª a 6ª feira). 
 
 
1. DA REALIZAÇÃO 
 
1.1 O Exame de Admissão ao Pré-Vestibular 2019 ficará a cargo dos coordenadores do 
Pré-Vestibular Saber para Mudar. 
 
1.2 O Exame de Admissão 2019 estará aberto a todos aqueles que tenham concluído o 
ensino médio em instituição pública de ensino ou que estejam cursando a última série, no 
momento da realização do exame. Estão destinadas 40% das vagas para esses alunos 
que não concluíram o ensino médio. 
 
1.3 Os resultados do Exame de Admissão serão válidos, unicamente, para o Pré-
Vestibular 2019. 
 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1 Para realizar a sua inscrição no Exame de Admissão, o candidato deverá, no período 
determinado para tal (25/02/19 a 28/02/2019 e 11/03/2019 a 14/03/19, das 15 às 19h), 
apresentar na secretaria do PSPM - FFP – UERJ (sala 322-A): 

 Documentação comprobatória de conclusão de ensino médio ou de 
regularmente matriculado em instituição pública de ensino. 

 Uma foto 3x4. 
 Comprovante de pagamento da inscrição, feito na UERJ – FFP, no valor de 

R$ 20,00. 
 Requerimento de Inscrição com todos os campos preenchidos. 

 
2.2 O candidato inscrito deverá manter sob sua posse, para eventuais comprovações 
junto aos coordenadores, no dia da prova, o comprovante de inscrição e a carteira original 
de identidade. 



 
2.3 Na realização da inscrição, assim como da prova, o candidato optará por um dos 
turnos oferecidos. Aquele que não indicar sua opção será automaticamente inscrito na 
opção de menor procura. 
 
2.4 Os candidatos portadores de necessidades especiais que necessitarem de condições 
específicas para realizar a prova deverão procurar os coordenadores do projeto meia hora 
antes de sua realização. 
 
3. DA PROVA 
 
3.1 A prova do Exame de Admissão, comum a todos os candidatos inscritos, terá como 
objetivo avaliar as habilidades e as competências fundamentais para o ingresso no pré-
vestibular. Ela será aplicada apenas no caso do número de inscritos ultrapassar o 
número de vagas disponíveis. 
 
3.2 A prova do Exame de Admissão constará de questões objetivas, de múltipla escolha, 
versando sobre os conteúdos básicos das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira, Matemática, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Inglês ou 
Espanhol, num total de 40 questões. 
 
3.3 A prova do Exame de Admissão ao Pré-Vestibular 2019 será aplicada no dia 16 de 
Março de 2019, na FFP. 
 
3.4 A prova terá início às 8 (oito) horas, com duração de 3,5 horas (três horas e meia). 
 
3.5 O candidato deverá apresentar-se no local da prova às 7 horas e 30 minutos, munido 
de Cartão de Confirmação de Inscrição, carteira/cédula de identidade original e caneta 
esferográfica preta ou azul. 
 
3.6 Não será permitida a entrada do candidato após o horário estabelecido para o início 
da prova; neste caso, o candidato será considerado eliminado do Exame de Admissão 
que estiver sendo realizado. 
 
3.7 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada de prova. 
 
3.8 O Projeto Saber para Mudar, visando a preservar a veracidade e a autenticidade do 
processo de seleção, poderá proceder, no ato de aplicação da prova, à autenticação do 
candidato através da verificação de seu documento de identidade. 
 
 
4. DOS RESULTADOS 
 
4.1 De acordo com os resultados do Exame de Admissão, os candidatos serão alocados 
em 2 (duas) turmas com até 50 alunos em cada, pela escolha do turno, para a realização 
do curso. 
 
4.2 Os resultados do Exame de Admissão serão divulgados no dia 18 de Março, a partir 
das 13 horas. 
 



4.3 Os candidatos serão classificados nas turmas (tarde ou noite) que escolheram, por 
ordem decrescente de nota absoluta obtida no Exame de Admissão. 
 
4.4 Em caso de empate na ordem de classificação será escolhido o candidato de maior 
idade. 
 
 
5. DA MATRÍCULA 
 
5.1 O candidato considerado classificado no Exame de Admissão deverá efetivar sua 
matrícula no dia 18/03, no início de seu turno de aulas, apresentando toda a 
documentação que tenha ficado pendente. 
 
5.2 A efetivação da matrícula ficará condicionada à comprovação de conclusão do ensino 
médio em instituição pública de ensino (caso ainda não a tenha feito), ou comprovante de 
regularmente matriculado na 3ª série, e ao preenchimento (caso ainda não o tenha feito) 
de todos os campos do Questionário de Informações Socioculturais. 
 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 Será eliminado do Exame de Admissão ao Pré-Vestibular 2019 o candidato que, 
durante a prova, se comunicar com outros candidatos, efetuar empréstimos de material, 
usar de outros meios ilícitos ou, ainda, praticar atos contra as demais normas contidas 
neste Edital. 
 
6.2 Também será eliminado, a qualquer época, o candidato que houver realizado o 
Exame de Admissão ao Pré-Vestibular 2019 usando documentos ou informações falsas, 
ou outros meios ilícitos. 
 
6.3 Na sala de prova não será permitido aos candidatos: 

a) portar arma de fogo, telefone celular, relógio digital e outros aparelhos eletrônicos 
de comunicação; 
b) usar réguas de cálculo, calculadoras, esquadros, compassos, transferidores e 
similares, sendo também vedada qualquer consulta bibliográfica e a utilização de 
corretores ortográficos líquidos; 
c) fumar, bem como usar boné ou similar. 

 
6.4 A UERJ – FFP não se responsabilizará por eventuais publicações de provas, 
gabaritos, ou outros tipos de materiais por qualquer meio de divulgação. 
 
6.5 Os resultados serão divulgados pelo Projeto Saber para Mudar através de seu site ou 
na própria FFP, em mural destinado a tal divulgação, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato manter-se informado sobre esses resultados. 
 
6.6 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Projeto Saber para Mudar / 
UERJ – FFP. 
 
6.7 Para dirimir todas as questões oriundas do presente Edital, é competente o Foro da 
Cidade do Rio de Janeiro. 


