
 
 

 
1º PROCESSO SELETIVO DE 2021 DO CURSO “VAI 

CAIR NA PROVA” 
 
 
EDITAL Nº 01/2021 

 

A coordenação da ONG “Vai Cair Na Prova” (CNPJ:29.087.628/0001-58) nos 
termos do seu estatuto e deliberações, faz saber aos interessados que estarão 
abertas as inscrições de seu Processo Seletivo para o preenchimento de 150 
(cento e cinquenta) vagas existentes para o curso pré-vestibular extensivo 
online 2021 - podendo esse passar para a modalidade presencial quando 
autorizado pelos órgãos competentes dos governos municipal, estadual e 
federal - em obediência às seguintes condições: 
 

1. 1 - INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas via Internet no período de 10 de março de 2021 
à 18 horas do dia 11 abril de 2021, no site https://cursovaicairnaprova.com.br 
 
 

1.2 - PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

O valor da taxa para inscrição no Processo Seletivo do Extensivo 2021 será de 
R$ 30,00 e o pagamento deverá ocorrer até o dia 11 de abril 2021. O não 
pagamento da taxa impede a realização do processo seletivo. 
 
Dados para depósito bancário: 
Banco – 756 – Banco Cooperativo do Brasil S.A. (SICOOB) 
Agência – 4368 
Conta corrente – 17792-0 
CNPJ do favorecido (VAI CAIR NA PROVA): 29.087.628/0001-58  
 
Ou 
 
Pix: 
 
Chave Pix – 29.087.628/0001-58 (CNPJ do VAI CAIR NA PROVA) 



1.3 - DA INSCRIÇÃO E SUA CONFIRMAÇÃO 
 

A confirmação de inscrição consiste no pagamento da taxa de inscrição. Caso 
ela seja efetuada via depósito bancário ou pix o candidato(a) deverá enviar o 
comprovante de depósito via email para o seguinte endereço: 
vaicairnaprova@vcnp.org 
Após conferência do depósito o aluno receberá um email do curso 
confirmando sua participação no processo seletivo.  
Evidentemente serão aceitas as inscrições e pagamentos de inscrições 
apenas antes do processo seletivo, de maneira nenhuma serão aceitos 
inscrições e pagamentos posteriores. 
A inscrição para o processo seletivo não garante vaga no curso, apenas a 
participação no processo seletivo. 
São de total responsabilidade do candidato ou de seu representante os dados 
preenchidos no formulário de inscrição. 
 

2 - PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo será realizado através da avaliação do desempenho 
escolar da pessoa inscrita, para isso se faz necessário o cadastro do boletim 
escolar completo do ano de 2019 ou o histórico escolar de todo o ensino 
médio, no ato da inscrição do processo seletivo. Ressaltamos que no caso do 
envio do boletim o ano deve ser o de 2019 e não o de 2020.  
 
 
2.1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESO SELETIVO:  
 
A seleção ocorrerá pelo desempenho do aluno(a) em seu último ano de estudo 
e através de entrevista com a equipe de psicologia da ONG. O critério de 
desempenho acadêmico ocorrera a partir das médias do aluno(a) no ano 
escolar de 2019. Quando este já tenha concluído o ensino médio em período 
anterior a 2019 valerá seu desempenho acadêmico no seu último ano do 
ensino médio. Vale ressaltar que esse ano não ocorrerá prova presencial para 
o processo seletivo, apenas a avaliação do histórico escolar e a entrevista. 
 

2.2 – CRONOGRAMA RESUMIDO 

 

Data Evento 

10/03/2021 a 11/04/2021 Período da inscrição e envio do 

histórico. 

15/04/2021 Divulgação dos aprovados para a 

entrevista. 

17/04/2021 Entrevista com a equipe de psicologia 

20/04/2021 Resultado final dos aprovados. 

24/04/2021 Matrícula/Compra do material.  

03/05/2021 Início das aulas 

 

 

 

 

 

 



2.3 - CLASSIFICAÇÃO FINAL E LISTA DE ESPERA 
 

 

Os candidatos aprovados terão seus nomes divulgados no dia 20 de abril de 
2021 através de edital divulgado na página do facebook, instagram e site do 
curso.  
. 
HAVERÁ UMA LISTA DE ESPERA PARA OS CANDIDATOS QUE SE 
CLASSIFICAREM A PARTIR DA 151ª COLOCAÇÃO, TAIS 
QUAIS PODERÃO PREENCHER AS VAGAS QUE SURGIREM ATÉ O DIA 30 
DE ABRIL DE 2021.  ESTES SERÃO CHAMADOS CONFORME A ORDEM 
DE CLASSIFICAÇÃO. 
 

3 - MATRÍCULA 

 

Os candidatos aprovados e classificados para serem alunos, deverão 
comparecer em local a ser divulgado pela coordenação da ONG no dia 
24/04/2021 para realizar a matrícula no curso (alunos menores de idade 
deverão estar acompanhados de pais ou responsáveis). 
 
A matrícula só será efetivada após assinatura do TERMO DE 
COMPROMISSO. 

 

Os candidatos que não efetivarem a respectiva matrícula no período estipulado 
perderão o direito à vaga. 

 

CANDIDATOS MENORES deverão ter seu TERMO DE COMPROMISSO 
assinado por RESPONSÁVEL LEGAL. A matrícula dará direito ao candidato 
aprovado de iniciar a participação nas atividades do Curso “Vai Cair Na Prova” 
no ano de 2021. 

 

4 - VALIDADE 

 

O presente Processo Seletivo terá validade para o ano letivo de 2021. 

 

O “Vai Cair Na Prova” se reserva no direito de não ofertar o curso se não 
houver, no mínimo, o preenchimento de 50% das vagas oferecidas. 

 

O não comparecimento nas datas e horários determinados caracterizará 
desistência do candidato, não cabendo qualquer recurso. 
 

4.1 – LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS 
 

As aulas serão ministradas na modalidade online a partir de um link que será 
disponibilizado aos aprovados. Ressaltamos que equipamentos e conexão de 
internet são de responsabilidade dos alunos(as) e/ou responsáveis. 
Em uma eventual possibilidade de retorno às aulas presenciais, serão 
disponibilizadas turmas no período noturno na região de Santa Felicidade e 
vespertino na região central de Curitiba podendo de acordo com a demanda 
haver também turmas a noite na região central da Curitiba. Caso isso ocorra a 
coordenação do curso avisará previamente os alunos(as) e possibilitará a 
eles(as) a escolha de qual local passar a estudar. 

 



5.0 – MATERIAL DIDÁTICO E KIT DO ESTUDANTE  

 

O curso usará o material didático da editora Tesla, coleção “Conquista 3°Ed.”. 

O custo do material didático e do kit do estudante é inteiramente de 

responsabilidade dos alunos e/ou responsáveis, no qual a aquisição dos 

mesmos é de caráter OBRIGATÓRIO.  O material didático é comercializado 

juntamente com o kit do estudante, não sendo vendidos separadamente.  

O material didático e o kit do estudante serão comercializados no dia 

24/04/2021 em horário a ser divulgado.  

 

O Material Didático contempla:  

• Volume 1, Conquista 3°Ed. 

• Volume 2, Conquista 3°Ed. 

• Volume 3, Conquista 3°Ed. 

• Volume 4, Conquista 3°Ed. 

• Caderno de Línguas (Inglês e Espanhol), Conquista 3°Ed. 

• Cadernos Especial UFPR 2021/2022 (Livros e textos) 

 

O Kit do Estudante contempla:  

• Matrícula no curso; 

• Carteirinha; 

• Camiseta VAI CAIR NA PROVA (Opções de tamanho são P, M, G, GG); 

• Bolsa personalizada do curso, 

• Direito a todos os simulados que serão aplicados no curso. 

 

Os valores do material didático e kit do estudante são os seguintes (os dois 

juntos, somados): 

Pagamento em Dinheiro, 
débito e/ou Pix 

580 

Cartão de Crédito (Em 
até 8x sem juros) 

630 

* Opções a Crédito (Bandeiras: MASTERCARD, VISA, HIPERCARD) 
 

O curso e a editora não possuem financiamentos internos. 

  

As apostilas serão entregues apenas quando as aulas necessitarem delas. 

Caso um aluno desista ou seja excluído do curso, ele poderá retirar as 

apostilas na secretária do curso. Frisamos que, mesmo nesses casos não 

haverá devolução de dinheiro por parte da Editora e nem por parte da ONG 

“Vai Cair Na Prova”. 

 

 

8.0 CASOS OMISSOS EM EDITAL 

 
Os casos omissos nesse Edital serão analisados pela coordenação do curso e 
não se sujeitarão a nenhuma esfera e nem a pessoas, salvo as legislações 
municipal, estadual e federal.  
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