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8º PROCESSO SELETIVO DO CURSO COMUNITÁRIO PRISMA-2020
 

ATENÇÃO: É EXTREMAMENTE IMPORTANTE QUE VOCÊ ESTEJA CIENTE DAS 
INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL ABAIXO ANTES DE FAZER SUA 
INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:
 

O Diretor-Geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus 
Cornélio Procópio (UTFPR-CP), faz saber aos interessados que estão abertas as 
inscrições do Processo Seletivo para o Curso Comunitário PRISMA – 
Preparatório para o ENEM e Pré-vestibular, para o preenchimento de 45 
(Quarenta e cinco) vagas existentes em uma turma ofertada nas dependências 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Cornélio Procópio 
(UTFPR-CP), em obediência às seguintes condições:
 

1 – INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas via Internet no período de 10 de fevereiro de 
2020 a 18 de fevereiro de 2020, através do endereço: 
https://forms.gle/inydhPRRgmvfh5189
 

ATENÇÃO: A inscrição via Internet não é suficiente para candidatar-se às 
vagas. É indispensável que o interessado apresente a documentação exigida 
pelo Processo Seletivo.
 

1.2 - PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Não haverá taxa para inscrição no Processo Seletivo do Curso Comunitário 
PRISMA – Preparatório para o ENEM e Pré-vestibular 2020.
 

2 – PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será realizado através de Avaliação Socioeconômica.
 

2.1 - AVALIAÇÃO SOCIOECONOMICA:



Avaliação Socioeconômica será realizada através da apresentação dos 
documentos listados no Anexo I ou através do Cadastro Único (Cad Único), 
original ou cópia, que pode ser obtido nos CRAS das Prefeituras Municipais. O 
Cadastro Único deve ser assinado pelo órgão expedidor. Esta avaliação 
socioeconômica será determinante para a classificação final no Processo 
Seletivo e para o preenchimento de 45 vagas existentes para turma do Curso 
Comunitário PRISMA – Preparatório para o ENEM e Pré-vestibular 2020 e 
demais vagas que surgirem.
 

Prioritariamente serão classificados os estudantes através do critério:
MENOR RENDA DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO POR PESSOA DA FAMÍLIA.
 

Em caso de sobra de vagas, e esgotados os candidatos dentro do critério de 
renda, poderão ser convocados candidatos com renda superior ao estabelecido
de acordo com classificação da menor para maior renda.
 

Somente poderá ser classificado o candidato que satisfazer uma das 
condições abaixo:

•ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola privada com 
bolsa integral da instituição;
•ter cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em 
escola privada com bolsa integral da instituição;

A avaliação socioeconômica tem caráter eliminatório e estabelecerá a ordem 
classificatória dos selecionados. Portanto, só serão aprovados definitivamente 
no processo seletivo, os que possuírem todas as exigências impostas pela 
avaliação socioeconômica. Entre aqueles que cumprirem todas as exigências, 
será estabelecida a lista classificatória que define a ordem de selecionados. Só 
poderão fazer a inscrição no processo seletivo os candidatos que já tiverem 
concluído o ensino médio, ou que poderão concluí-lo até 31 de dezembro de 
2020.
 

Os candidatos que já cursaram o Curso Comunitário PRISMA – Preparatório 
para o ENEM e Pré-vestibular em 2019 com frequência inferior a 75% serão 
desclassificados.
 



DOCUMENTAÇÃO:
Para a avaliação socioeconômica, o candidato deverá apresentar todos os 
documentos (cópias simples e legíveis), citados abaixo, em folha tamanho A4 
(não recortar). Toda a documentação deve ser entregue na DIRGRAD-CP, de 
10 de fevereiro de 2020 até 19 de fevereiro de 2020, das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00, em ENVELOPE LACRADO e com identificação.

•Documento oficial de identificação com foto;
•Histórico escolar do ensino médio, ou declaração;
•Declaração de ter estudado com bolsa integral, se for o caso;
•Quadro de Composição Familiar e Termo de Responsabilidade (ANEXO II);
•Relação da documentação para comprovação de renda (ANEXO I);
•Comprovantes correspondentes à esclarecimentos e situações diversas prestadas 
no questionário socioeconômico na inscrição on-line;

É OBRIGATÓRIO LEVAR FOTOCÓPIAS, POIS NÃO FICAREMOS COM 
DOCUMENTOS ORIGINAIS. Caso o candidato não seja selecionado, essa 
documentação ficará à sua disposição num prazo de 03 (três) meses para 
resgatá-los, a contar da data de inscrição.
 

3 – RESULTADO PARCIAL:
O Resultado Parcial do Processo Seletivo será divulgado até as 23h00min do dia
21 de fevereiro de 2020 no site da UTFPR.
 

Serão aprovados no Processo Seletivo, os 45 (quarenta e cinco) primeiros 
colocados da lista. Os participantes não classificados serão conduzidos para a 
fila de espera, podendo ser chamados em chamadas subsequentes publicadas 
no site da UTFPR.
 

3.1 – DESEMPATE
Se ocorrer a necessidade de desempate entre dois ou mais candidatos que 
vierem a ocupar idêntica classificação, será adotado como critério de 
desempate:
 

1º CRITÉRIO: candidato mais idoso.
 



3.2 Recursos da Análise de Renda
 

Os recursos referentes a análise de renda deverão ser entregue no NUAPE no 
período descrito no ANEXO III – Cronograma do Processo Seletivo.
 

4 – CLASSIFICAÇÃO FINAL E LISTA DE ESPERA:
 

A classificação final será dada pela lista, em ordem crescente, das 45 (quarenta 
e cinco) avaliações socioeconômicas preferenciais. Os demais candidatos 
constarão em Lista de Espera, podendo obter a classificação em chamadas 
posteriores.
Os aprovados e os candidatos constantes na Lista de Espera terão seus nomes 
divulgados em edital no site da UTFPR e nos canais de comunicação do Curso 
Comunitário PRISMA – Preparatório para o ENEM e Pré-vestibular 2020.
Os aprovados para a matrícula serão divulgados conforme data descrita no 
ANEXO III – Cronograma do Processo Seletivo e publicado no site da UTFPR
 

5 – MATRÍCULA:
Os aprovados na classificação final deverão comparecer conforme data e local
descrito no ANEXO III – Cronograma do Processo Seletivo, para efetivação da 
matrícula.
 

No ato da efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar uma foto 3x4
recente e documento de identificação. O candidato assinará o 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 de ensino do Curso 
Comunitário PRISMA – Preparatório para o ENEM e Pré-vestibular 2020.
 

6 – VALIDADE:
O presente Processo Seletivo do Curso Comunitário PRISMA – Preparatório 
para o ENEM e Pré-vestibular 2020 terá validade para o ano letivo de 2020. O 



não comparecimento nas datas e horários determinados no ANEXO III 
caracterizará desistência do candidato, não cabendo qualquer recurso.
 

7 – LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS:
As aulas terão início no dia 09 de março de 2020, e serão ministradas de 
segunda a sexta-feira, das 19h00 às 22h30, na sala A135 da UTFPR de Cornélio 
Procópio, na Avenida Alberto Carazzai, 1640 ou em outro local designado pela 
instituição.



8 – LISTA DE ANEXOS:

ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA

ANEXO II - QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR E TERMO DE 

RESPONSABILIDADE

ANEXO III - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DIVERSAS SITUAÇÕES

ANEXO V - DECLARAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES RURAIS



ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA

I. Quadro de composição familiar e termo de responsabilidade;

(Para  cada  integrante  da  composição  familiar,  apresentar  cópia  do RG e  CPF.  Menores  de  18  anos que  não

possuam documento de identificação, devem apresentar fotocópia da Certidão de Nascimento).

II.  Fotocópia dos comprovantes de remuneração mensal do estudante e de todos os demais

integrantes do grupo familiar, de acordo com as seguintes condições:

a) Se assalariado: Comprovantes de pagamento (contracheques/holerites) dos últimos

três meses anteriores à data de inscrição (se estiver trabalhando a menos de três meses, deve

justificar a não apresentação de três comprovantes em conformidade com a data de registro do contrato

na Carteira de Trabalho e Previdência Social [Anexo IV]); E

Cópia da Carteira  de Trabalho (constando as páginas de foto,  identificação,  última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco).

b) Se desempregado, do lar e/ou estudante ou não exerce nenhum tipo de atividade

remunerada: Carteira de Trabalho (constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco). Declarar

também que não exerce nenhum tipo de atividade remunerada (Anexo IV).

c) Se  recebe  Seguro  Desemprego: Extrato  do  FGTS  e  comprovante  de  Seguro

Desemprego com valor e número de parcelas a receber e/ou recebidas; E

Cópia  da Carteira  de  Trabalho (constando  as  páginas de foto,  identificação,  última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco).

d) No caso de autônomos,  “bicos” e/ou outras rendas provenientes de serviços

diversos:  Declaração  de  Rendimento  Mensal  (valor  mensal  médio)  ciente  das

penalidades previstas em lei, com indicação de 2 (duas) testemunhas (clientes), (nome

completo e número do CPF e telefone para contato) e que não sejam componentes do

mesmo grupo familiar (Anexo IV); E

Cópia  da Carteira  de  Trabalho (constando  as  páginas de foto,  identificação,  última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco).

e) Se Profissional Liberal: Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos

(DECORE)  devidamente  atualizado  e  dentro  do  prazo  de  validade,  constando

rendimentos e retirada de lucros, numerada e assinada por contador inscrito no CRC e



Guias  de  Recolhimento  do  INSS  (GPS)  dos  últimos  3  meses  ou  Guias  de

Recolhimento do ISS, se mensal apresentar os últimos 3 meses, e se anual apresentar

a do ano anterior; E

Cópia  da Carteira  de  Trabalho (constando  as  páginas de foto,  identificação,  última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco).

f) Se Micro Empreendedor Individual (MEI):

Declaração  emitida  pelo  microempreendedor  individual,  constando  valor  de  seu

Rendimento Médio Mensal (Anexo IV); 

Certificado  de  Microempreendedor  individual  obtido  em:

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitircertificado-cnpj-

ccmei/certificado-cnpj

Declaração  Anual  do  Simples  Nacional  (DANS)  obtido  em:

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/declaracaoanual-mei-

dasn/o-que-e-a-dasn-simei

Emissão  de  comprovante  de  inscrição  e  de  situação  cadastral  obtido  em:

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.a

sp

E  Cópia da Carteira de Trabalho (constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco).

g) Se sócio proprietário de empresa:

1. Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE)

devidamente atualizado e dentro do prazo de validade, constando

rendimentos e retirada de lucros, numerada e assinada por contador inscrito

no CRC;

1.1.Caso mais de uma pessoa do grupo familiar seja sócio da empresa,

apresentar documentação de todos;

2. Cópia da declaração do Imposto de Renda completa de Pessoa Física e de

Pessoa Jurídica;

3. Emissão de comprovante de inscrição e de situação cadastral acesso em

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp

E Cópia da Carteira de Trabalho (constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco).

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/declaracaoanual-mei-dasn/o-que-e-a-dasn-simei
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/declaracaoanual-mei-dasn/o-que-e-a-dasn-simei
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitircertificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitircertificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj


h) Se  aposentado,  pensionista,  recebe  auxílio  doença  ou  BPC  (Benefício  de

Prestação Continuada): cópia do último comprovante de recebimento de benefício

(holerite  da  fonte  pagadora).  O  extrato  bancário  não  será  considerado  como

comprovante  de  pagamento.  O  comprovante  de  recebimento  do  Benefício  da

Previdência  Social  (INSS)  poderá  ser  obtido  por  meio  do  link:

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/; E

Cópia  da Carteira  de  Trabalho (constando  as  páginas de foto,  identificação,  última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco).

i) Se Produtor Rural: 

Apresentar cópia do ITR (com todas as suas folhas, inclusive o Recibo de Entrega) ou

contrato de arrendamento agrícola; E 

Apresentar cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) válida com a renda e

acompanhada  do  extrato  disponível  no  link  a  seguir:

http://smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP; E

Apresentar  a  declaração  de  rendimentos  expedida  pelo  sindicato  ou  órgão  público

competente  (Sindicato,  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  EMATER,  EPAGRI,

SEAGRI etc). (Anexo V); E

Cópia da Carteira de Trabalho (constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco).

j) Se houver renda proveniente de aluguel de imóveis: cópia do contrato de locação

ou declaração original do locatário, constando em ambos o valor mensal (ANEXO IV);

k) Se o estudante ou algum membro do grupo familiar estiver recebendo pensão

alimentícia: apresentar  cópia  da  Sentença Judicial  e/ou  Declaração assinada pelo

responsável do pagamento, constando o valor pago (Anexo IV).

l) Se bolsista/estagiário: Apresentar  comprovante  dos valores  pecuniários  recebidos

em  cada  modalidade  (Anexo  IV).  Entende-se  por  benefícios  pecuniários:  bolsas

acadêmicas  pagas  com  recursos  da  UTFPR,  Fundação  Araucária,  do  CNPq,  da

CAPES, do MEC e de outros Ministérios, das Fundações de Apoio (FUNTEF), entre

outras; da remuneração de Estágio em órgãos públicos, privados e organizações não

governamentais  e  de  outros  benefícios  recebidos  pelo  estudante  relacionados  ao

ensino, à pesquisa, à extensão, à cultura, ao esporte e à vivência acadêmica; E

http://smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP


Cópia  da Carteira  de  Trabalho (constando  as  páginas de foto,  identificação,  última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco).

m) Se o grupo familiar  está  com renda zero: Apresentar  comprovação da fonte  de

subsistência  ou,  se  não  houver,  apresentar  declaração  para  atestar  tal  situação

relacionada à renda (Anexo IV); E

Cópia  da Carteira  de  Trabalho (constando  as  páginas de foto,  identificação,  última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a página seguinte em branco).

III. Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2019 / Ano-Calendário 2018) de todos os

membros do grupo familiar: no caso dos isentos ou não declarantes, emitir comprovante de

não apresentação da declaração no link http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/

ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp (consultar ano 2019).

IV. Comprovantes correspondentes aos esclarecimentos e situações diversas prestadas no

questionário socioeconômico na inscrição online.



ANEXO II - QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nome do candidato:

CPF: _____._____._____-____

 
COMPOSIÇÃO FAMILIAR:

Nome (apenas o primeiro nome) Parentesco Idade Est. Civil Profissão/Situação de Trabalho Renda Mensal CPF

Requerente

I. Fico ciente que o preenchimento deste formulário e protocolo desta documentação não implica garantia de vaga;
II. Estou ciente que, a qualquer tempo, a Comissão do PRISMA pode solicitar outros documentos para dirimir possíveis dúvidas;

III. Declaro que as informações prestadas neste documento são verdadeiras, assim como, assumo total responsabilidade sobre a entrega dos documentos a este 
anexados, os dados constantes do questionário socioeconômico e sobre a veracidade dos documentos comprobatórios e anexos, sob pena de punição, conforme a 
legislação brasileira vigente.

Cornélio Procópio, ________ de _______________________ de 2020.

___________________________________________
Assinatura do Requerente (ou responsável, se menor de 18 anos)



ANEXO III – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – CALENDÁRIO RESUMIDO PRISMA 2020.1

Cronograma do Processo Seletivo
Atividade Data Horário Local

Inscrições on-line
De 10/02/2020
Até 18/02/2020

https://forms.gle/inydhPRRgmvfh5189

Entrega de
Documentos
para Análise

Socioeconômica

De 10/02/2020
Até 19/02/2020

08h00 as 12h00
13h00 as 17h00

DIRGRAD-CP

Resultado Parcial Até 21/02/2020 Site da UTFPR

Período de
Recurso*

De 27/02/2020
Até 02/03/2020

*Dias Úteis

08h00 as 12h00
13h00 as 17h00

NUAPE-CP 

Resultado do
Recurso

03/03/2020 Site da UTFPR

Resultado Final Até 05/03/2020 Site da UTFPR
Matrícula dos
selecionados

06/03/2020
08h00 as 12h00
13h00 as 17h00

Local definido na publicação do Resultado Final

Início das Aulas 09/03/2020 18h45 Anfiteatro da UTFPR-CP



ANEXO IV – DECLARAÇÃO PARA DIVERSAS SITUAÇÕES

Eu, ___________________________________________________________, documento

de identificação nº  _______________,  órgão expedidor  __________,  UF __________,

CPF  nº  _______________,  residente  na  (rua,  av.,  etc.)

_______________________________________________________________________,

nº  ______,  complemento  _____________________________________,  bairro

______________________, na cidade de _____________________________________,

CEP  ____________,  contato  pelo  (s)  telefone(s)  (___)  _______________,  (___)

_______________, DECLARO:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Local e Data:____________________,________/______/___.

Assinatura do Declarante

Testemunha 1:  ______________________________________ Telefone: ___________

Nome Legível: ____________________________ RG:_____________ CPF: __________

Testemunha 2:  ______________________________________ Telefone: ____________

Nome Legível: ____________________________ RG:_____________ CPF: __________

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art.  299:  omitir,  em documento público ou particular,  declaração que dele devia constar,  ou nele inserir  ou fazer inserir

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o
documento é particular.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2390874/art-1-da-lei-6236-75


 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ANEXO V – DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDA DE ATIVIDADES RURAIS EMITIDA
POR SINDICATOS, SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE AGRICULTURA

E/OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

Declaramos para fins de comprovação de renda proveniente das atividades rurais, objeto
da  solicitação  de  análise  socioeconômica  do  estudante
____________________________________ _______________, inscrito no Processo de
Seleção  do  Programa  de  Auxílio  Estudantil  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do
Paraná (UTFPR),  que a  renda do grupo familiar  é  composta  conforme demonstrativo
abaixo:
1)  Localização da(s) propriedade(s): __________________________________________
2)  Número  de  pessoas  que  provém seu  sustento  na  (s)  propriedade(s)  acima
declarada:_________
3) Período de referência: mês ___/ ano ________ ao mês: ___/ ano _________
4) A condição de exploração é: (   ) Proprietário (   ) Propriedade cedida (   ) Arrendamento
(   ) Parceiro  (   ) Assentamento  (   ) Outros: ____________________________________
5) Área total do imóvel: _________________ hectares.
6)  Descrição  da  comercialização  realizada,  conforme  movimentações  realizadas  pelo
Produtor:

Produtos:

(Descrição dos

produtos)

Produção

anual

(quantidade:

sacas kg, ton.)

Receita Bruta

Anual (em R$)

(-) Custos da

Produção: (em

R$)

Receita Líquida

Anual: (em R$)

Nota: Poderão ser deduzidos custos com produção tais como: gastos com insumos utilizados na
produção  (sementes,  adubos,  herbicidas,  entre  outros),  custos  com  mão  de  obra/maquinário
terceirizado para o plantio, manutenção e colheita, alimentação de gado leiteiro/corte. Havendo a
necessidade  de mais  linhas,  incluir  uma tabela  anexa que também deve estar  assinada pelo
profissional.

Local e Data:________________________ ,_______ de _______________ de________.

___________________________________________________________________ 
Nome, assinatura do profissional e carimbo órgão

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299  :   omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir  declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena –reclusão, de um a cinco anos, e
multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.


