
Edital de Seleção Futuro Tec 2023

A Ser Cidadão faz saber que estarão abertas, no período de 27 de fevereiro
a 21 de março de 2023, as inscrições do processo seletivo para a turma de
2023 do pré - técnico Futuro Tec. Serão oferecidas 30 vagas imediatas para
a turma, além da formação de cadastro reserva, que poderão ser
preenchidas ao longo do primeiro semestre em caso de surgimento de
vagas.

1. PRÉ-REQUISITOS

 Para se candidatar a uma vaga do processo seletivo o candidato deve
preencher os requisitos abaixo:

● Estar cursando o 9º ano na rede municipal do Rio de Janeiro no
período da manhã;

● Ter idade entre 13 e 16 anos;
● Ter disponibilidade para participar de todas as atividades do projeto

que serão realizadas de segunda a sexta, de 13h30 às 17h30 e
eventualmente aos sábados de 08h às 17h;

● Residir nos bairros de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Guaratiba.

2. INSCRIÇÕES

 A inscrição é gratuita e poderá ser realizada somente online, da seguinte
forma:

 O candidato deverá preencher o formulário de inscrição
https://forms.gle/z6hhKNjF2RgFQrN39 disponível no site sercidadao.org.br,
na data estipulada no calendário;

 

https://forms.gle/z6hhKNjF2RgFQrN39


● A SerCidadão disponibiliza computadores para inscrição para quem
não tiver acesso à internet (Rua Fernanda, 140 - Santa Cruz).

 

 No formulário de inscrição o candidato deverá escolher o melhor dia para
participar da dinâmica de seleção.
 Caso seja selecionado, o candidato só poderá alterar o dia mediante
apresentação de atestado médico.
 As informações preenchidas pelo candidato serão confirmadas no dia da
dinâmica de seleção. Caso haja disparidades nas informações o candidato
SERÁ ELIMINADO do processo seletivo.
 A SerCidadão não se responsabilizará por qualquer erro durante a
inscrição do processo seletivo. Para dúvidas e maiores informações, entrar
em contato por mensagem pelo perfil do Instagram ou pelo telefone (21)
2221-8830, de segunda à sexta entre 09hs e 16h.

3. PRÉ-SELEÇÃO

 3.1. Os candidatos que atenderem aos pré-requisitos especificados no
edital serão pré-selecionados para a dinâmica de seleção que acontecerá
presencialmente. Será excluído dessa lista quem não atender aos
pré-requisitos solicitados no edital.

 3.2 Os candidatos pré- selecionados serão convocados por mensagem via
whatsapp ou ligação da equipe da Ser Cidadão para comparecer ao
encontro de seleção.

 3.3. Caso o candidato não responda ao convite para o comparecimento à
seleção, está automaticamente desclassificado.

 

4.SELEÇÃO

A seleção ocorrerá presencialmente na sede da Ser Cidadão localizada na
Rua Fernanda, 140 - centro, Santa Cruz em dia e horário previamente
selecionado pelo participante.

É obrigatório que o candidato esteja acompanhado de um responsável
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legal na seleção. Os candidatos que comparecerem sozinhos ao encontro
serão automaticamente desclassificados.

O encontro terá duração de duas(2) horas. A não participação no encontro
de seleção ou o abandono no meio da atividade desclassifica o candidato.

O candidato só poderá solicitar a mudança de data para participar da
dinâmica de seleção mediante questões de saúde ou falecimento na
família, mediante apresentação de atestado médico ou documento
comprobatório.

Esta etapa é eliminatória e o candidato que não comparecer e não
justificar a ausência será automaticamente eliminado do processo seletivo.

5.RESULTADO FINAL

A lista dos candidatos selecionados será disponibilizada no site
sercidadao.org.br, na sede (Rua Fernanda, 140 - Santa Cruz) e pelo telefone
2221-8830, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2023.

Os candidatos que não forem selecionados na primeira chamada
comporão o cadastro reserva e poderão ser chamados a medida que
surgirem vagas de acordo com as desistências dos alunos selecionados. As
chamadas do cadastro reserva serão realizadas de acordo com a ordem
de classificação da lista de espera e alguém da equipe entrará em contato
quando houver vagas.

6. MATRÍCULA

Os selecionados deverão realizar a matrícula no projeto até o dia 31/03 no
formato online conforme orientação da equipe da instituição,
preenchendo novo formulário e enviando digitalmente os seguintes
documentos:

 Documentos do candidato:

• RG

• CPF
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• Comprovante de residência

• Declaração de escolaridade

• Carteira de vacinação

• Comprovante de NIS

• Laudo médico caso necessário (síndromes, alergias e demais questões de
saúde)

 Do responsável:
 

• RG

• CPF

• Comprovante do NIS

• Declaração de renda/ Comprovante (cópia da carteira de
trabalho/contracheque/ declaração de autônomo).
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7. CALENDÁRIO

Futuro Tec 2023

EVENTO PERÍODO LOCAL

Inscrições 27 de fevereiro a 21
de março de 2023

Link que será divulgado
no site sercidadao.org.br

Convocação dos
pré-selecionados para
dinâmica de seleção.

De 13 a 23 de março  (A
chamada ocorrerá até
48h antes de cada dia
de dinâmica)

A convocação será
realizada através de
ligação ou mensagem de
whatsapp.

Dinâmica de seleção 15 a 25 de março de
2023

Encontro presencial na
Sercidadão.

Resultado e divulgação
dos selecionados

29 de março divulgação de lista no site
da Sercidadão.

Matrícula no projeto 29 a 31 de março via formulário

Início das aulas 03 de abril de 2023 presencial na Sercidadão.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2023

Equipe Ser Cidadão
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