Processo Seletivo - 2018.2
De acordo com o Edital Nº 49, de 12 de Junho de 2018, somente poderá se inscrever no processo seletivo do
PROUNI 2018.1, o CANDIDATO brasileiro, não portador de diploma de curso superior que tenha participado do
ENEM 2017, observado o disposto no art. 8º da portaria Normativa MEC nº 1, de 2 de janeiro de 2015, e que
atenda a pelo menos uma das condições a seguir:
I - tenha cursado o ensino médio em escola da rede pública;
II – tenha cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva
instituição;
III – tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada,
na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
IV – seja pessoa com deficiência;
V – seja professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando
o quadro de pessoal permanente da instituição pública, conforme disposição no art. 3º do Decreto nº 5.493, de 18
de julho de 2005.
A inscrição no processo seletivo do ProUni condiciona-se ao cumprimento dos requisitos de renda
estabelecidos nos §§ 1º e 2º art. 1º da lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, para bolsa integral:
I – integrais, no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo.
CRONOGRAMA DOS PRÉ-SELECIONADOS PROUNI 2018.2
LISTA DE ESPERA - PROUNI 2018.2
Data
Comprovação de Informações (Entrevista e
Entrega de Documentação Comprobatória)
(Clique aqui e confira a lista de
documentos)

03 e 06/08

Local de Entrevista e Entrega da documentação: Plenus/CEAC - Sala C105, Campus da Federação. Avenida
Cardeal da Silva, 205 - Federação. – Salvador/Ba.
Horário de atendimento: 09h00minutos às 14h00minutos.

Legislação:



Portaria Normativa MEC nº 1, de 2 de janeiro de 2015.
Edital Nº 49, de 12 de Junho de 2018

Mais informações:
Site MEC: http://prouniportal.mec.gov.br
Site UCSal: www.ucsal.br ou através do telefone (71)3203-8904 ou plenus-ceac@ucsal.br

