
  

 

Chamada pública para o minicurso de extensão “Escrita em contexto de avaliação: 

a redação do ENEM” 
 
Público-Alvo: estudantes e egressos de escolas públicas 
Objetivo: inserção no contexto de produção textual da prova do ENEM  
Local das aulas: CEFET/MG campus Leopoldina 
Vagas: 

Modalidade Quantidade de vagas 

Aluno/egresso do CEFET/MG 15 

Aluno/egresso de outras escolas públicas 15 

TOTAL 30 

OBS.: Caso não sejam preenchidas as vagas de uma modalidade, essas poderão ser ocupadas 
por candidatos da outra modalidade 

 
Inscrições: serão realizadas no dia 22 de outubro de 2019, a partir 10 horas, em link que será 
disponibilizado no site http://www.dfglp.cefetmg.br/  
 
Critérios de seleção: 

Ordem de 
prioridade 

Critério Natureza Comprovação 

1° Estudante/egresso de escola pública Eliminatório Declaração ou diploma da escola* 

2° Inscrição no ENEM 2019 Eliminatório Comprovante de inscrição* 

3° Ensino médio concluído Classificatório Declaração ou diploma da escola* 

4° Inscrição em programas de transferência 
de renda do governo 

Classificatório Comprovante de recebimento do 
benefício nos últimos 3 (três) meses 

5° Mais idade  Classificatório Identificação civil* 

6° Ordem de inscrição Classificatório Não se aplica 

* OBSERVAÇÕES: 
1) No primeiro dia de aula, os selecionados deverão apresentar os documentos comprobatórios. O selecionado 
que não trouxer quaisquer dos documentos NÃO PODERÁ assistir à aula. Recomenda-se chegar ao local das aulas 
com, pelo menos, 1 (uma) hora de antecedência. 
2) Candidatos menores de 18 (dezoito) anos deverão portar, no primeiro dia de aula, autorização escrita e 
assinada por seu responsável legal, sem a qual NÃO PODERÁ assistir à aula. 

 
Resultado:  a lista de selecionados será divulgada no site http://www.dfglp.cefetmg.br/ , a 
partir das 10 horas do dia 24 de outubro de 2019 
 
Cronograma previsto do minicurso: 

Aula  Data Horário 

1 24/10/19 (Quinta) 18:20-20:20 

2 29/10/19 (Terça) 18:20-20:20 

3 30/10/19 (Quarta) 18:20-20:20 

4 31/10/19 (Quinta) 18:20-20:20 

 
Os casos omissos serão decididos pela coordenação do minicurso 
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