
EDITAL 1/2023

Processo seletivo de estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental

em São Paulo para o ano de 2023 (Perfil 1 Gauss)

Este edital contém as regras do Processo Seletivo 2023 de bolsistas do Projeto Gauss

para a Região Metropolitana da Cidade de São Paulo, que estejam cursando, no ano letivo de

2023, o 8º ano do Ensino Fundamental na rede pública de ensino ou privada com bolsa

integral.

A inscrição dos estudantes fica condicionada à autorização dos pais ou

representantes legais, os quais deverão ler o presente Edital, bem como auxiliar o candidato

no momento de sua inscrição. A autorização dos pais ou responsáveis se dará no momento

do preenchimento do formulário de inscrição.

BENEFÍCIOS AOS CANDIDATOS SELECIONADOS

Aos candidatos selecionados neste Processo Seletivo serão oferecidos benefícios para

parcela do ano letivo de 2023 (a partir do mês de maio) e também para o ano letivo de 2024.

Para o ano de 2023 serão oferecidos os seguintes benefícios:

(a) bolsa de estudos integral em curso de reforço escolar em instituição de qualidade, nas

áreas de português e/ou de matemática.

(b) acompanhamento escolar e pessoal por dois mentores, dentro do programa de

mentoria do Projeto Gauss;

(c) acompanhamento psicológico e pedagógico, a depender da disponibilidade de

colaboradores da equipe multidisciplinar do Projeto Gauss; e

(d) bolsa auxílio, para custeio das despesas do aluno com transporte e, caso aplicável, a

depender da necessidade do aluno e da família, alimentação.

Para o ano letivo de 2024 serão oferecidos os seguintes benefícios:

(a) bolsa de estudos integral em curso preparatório para o Processo Seletivo

Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (ETECs), do Instituto Federal

de São Paulo (IFSP), do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e de outras instituições

semelhantes, inclusive escolas particulares, em instituições de qualidade a ser definida

pelo Projeto Gauss;

(b) acompanhamento escolar e pessoal por dois mentores, dentro do programa de

mentoria do Projeto Gauss;

(c) acompanhamento psicológico e pedagógico, a depender da disponibilidade de

colaboradores da equipe multidisciplinar do Projeto Gauss;

(d) bolsa auxílio, para custeio das despesas do aluno com transporte e, caso aplicável, a

depender da necessidade do aluno e da família, alimentação; e

(e) pagamento da taxa de inscrição do Processo Seletivo Vestibulinho, caso o aluno não
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faça jus a isenção.

Os benefícios a serem oferecidos aos bolsistas selecionados restringem-se aos itens

especificados acima, nos períodos delimitados (parcela de 2023 e ano letivo de 2024).

Os benefícios acima não dependem de qualquer contraprestação de natureza

pecuniária ou similar por parte do bolsista e/ou de sua família. O Projeto Gauss apenas exige

de seus bolsistas transparência e muito empenho e comprometimento nos estudos, bem

como a observância dos deveres estabelecidos no termo de concessão de bolsas de estudo.

Cumprindo o bolsista suas obrigações de empenho e comprometimento nos estudos,

estarão garantidos os benefícios previstos para os anos de 2023 (a partir de maio) e 2024.

PERFIL BUSCADO

Este Processo Seletivo busca alunos regularmente matriculados, em 2023, no 8º ano

do Ensino Fundamental da rede pública de ensino, ou da rede privada, desde que com bolsa

integral, que tenham bom rendimento escolar, pretendam cursar um Ensino Médio de

qualidade. Além disso, o candidato deve, obrigatoriamente, cumprir os seguintes requisitos:

(a) ter renda média familiar mensal de até 1,5 (um e meio) salário-mínimo por pessoa,

contabilizados todos os rendimentos e benefícios sociais recebidos pelas pessoas que

moram sob o mesmo teto que o candidato;

(b) residir ou ter disponibilidade para se mudar para a cidade de São Paulo ou sua região

metropolitana.

VAGAS

Serão oferecidas de 10 até 20 (vinte) vagas de bolsistas, a depender da disponibilidade

orçamentária do Projeto Gauss e do desempenho dos candidatos no processo seletivo.

FASES E REQUISITOS DE APROVAÇÃO

Este processo seletivo é composto de duas fases, das quais participarão os candidatos

regularmente inscritos.

INSCRIÇÃO

As inscrições para o Processo Seletivo 2023 estarão abertas entre 30 de janeiro de

2023 e 4 de março de 2023 ou até o momento em que 400 (quatrocentos) candidatos

houverem se inscrito, o que ocorrer primeiro. Por isso, recomenda-se que a inscrição seja feita

o quanto antes.
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A inscrição não depende do pagamento de nenhum valor e deverá ser feita através do

preenchimento de Formulário de Inscrição na página do Projeto Gauss na internet, no

seguinte link: https://forms.gle/7KJAoKkPAqRm6Hme6

A autorização dos pais ou responsáveis precisará ser confirmada no ato de inscrição do

candidato, também por meio do Formulário de Inscrição constante do link acima.

1ª Fase: avaliação pedagógica

A primeira fase do processo seletivo será constituída por: (a) uma prova objetiva de

múltipla escolha composta por 25 (vinte e cinco) questões no total, sendo 5 (cinco) questões

de cada uma das seguintes matérias: (i) português e interpretação de textos; (ii) matemática;

(iii) geografia; (iv) história; e (v) ciências; (b) uma questão dissertativa aberta a respeito da

motivação do candidato para participar do processo.

O conteúdo cobrado na prova objetiva será baseado na matriz curricular das escolas

públicas até o 7º ano do Ensino Fundamental, inclusive.

A Prova Objetiva, que será respondida de forma exclusivamente online, ficará

disponível para realização entre às 09:00 horas (nove horas) e 13:00 horas (treze horas) do dia

12 março de 2022, no link a ser enviado no e-mail cadastrado do candidato, prazo esse

improrrogável.

Serão selecionados para a segunda fase os candidatos com melhor desempenho,

limitados a 60 (sessenta) alunos, desde que obtenham nota superior a, no mínimo, 5 (cinco)

pontos e tenham respondido à questão dissertativa.

2ª fase: entrevista pessoal e familiar

Os candidatos selecionados serão convocados para realização de entrevista pessoal e

familiar, entre os dias de 18 e 26 de março de 2023, preferencialmente aos finais de semana,

de forma exclusivamente online, em dia e horário e por meio de plataforma eletrônica (Zoom,

Teams, Google Meets ou Skype, conforme disponibilidade do candidato) a serem

oportunamente informados aos candidatos convocados, via e-mail e/ou mensagem telefônica.

Na primeira parte (entrevista pessoal), o candidato convocado será entrevistado

sozinho, por cerca de 15 minutos. Na segunda parte (entrevista familiar), o candidato será

entrevistado juntamente com seus familiares ou representante legal, até o número máximo de

3 (três) familiares que morem na mesma residência do candidato, por cerca de 15 minutos.

Deverá comparecer pelo menos um familiar, sendo preferencialmente seu responsável

legal (mãe, pai, avô, avó, madrasta e/ou padrasto).
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Até a data da entrevista, os responsáveis dos candidatos selecionados deverão (i)
preencher o Formulário Socioeconômico que será disponibilizado através do e-mail cadastrado
por vocês; e (ii) enviar, antes da data prevista para realização das entrevistas, os documentos
que comprovem (a) a renda declarada; (b) o local de residência; e (c) a escolaridade do
candidato, inclusive se o mesmo é oriundo de escola pública ou particular com bolsa integral.

Os documentos acima referidos serão oportunamente solicitados pelo Projeto Gauss
aos candidatos selecionados, via e-mail e/ou mensagem telefônica.

Resultado

Considerando os dados do Formulário de Inscrição, os resultados da prova objetiva e as

entrevistas pessoal e familiar, serão selecionados os candidatos que melhor se alinharem aos

princípios do Projeto Gauss e mais se adequarem ao Perfil Buscado neste processo seletivo.

Durante o processo seletivo, em quaisquer de suas etapas, serão analisados não só os

candidatos individualmente, mas também a diversidade, representatividade, vulnerabilidade e

complementaridade dos perfis.

O resultado do Processo Seletivo 2022 será informado aos candidatos convocados para

a 2ª fase, por e-mail e por mensagem de WhatsApp/SMS, em data não posterior a 06 de Abril

de 2023.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES

Os casos omissos e eventuais modificações a este Edital serão resolvidos pela

Diretoria do Projeto Gauss, que divulgará as informações na página oficial do Projeto

Gauss (projetogauss.org), no Facebook (/projetogauss) e no Instagram (@projetogauss).

As dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail do Projeto Gauss

(processo.seletivo2023@projetogauss.org) ou pelo WhatsApp (11) 93943-2786.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Todas as informações e dados pessoais dos candidatos, coletados pelo Projeto Gauss

no contexto do Processo Seletivo 2023, serão utilizados e tratados pelo Comitê de Seleção do

Projeto Gauss em estrita observância às disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de

Proteção de Dados), assegurando-se a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e

privacidade e o livre desenvolvimento dos candidatos, conforme Política de Privacidade.

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS
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