
EDITAL Nº 01/2022 

PROCESSO SELETIVO PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL PRÓ-FUTURO     

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, juntamente com a SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, faz saber por este EDITAL Nº 01/2022 que as 

inscrições para o 1º Concurso de 2022 objetivando selecionar candidatos para preenchimento de 

vagas no Curso Pré-vestibular Pró-Futuro ocorrerão no período de 17 a 28 de janeiro de 2022.  

O Curso Pré-vestibular Pró-Futuro é oferecido exclusivamente para pessoas que estejam 

cursando ou já tenham concluído o terceiro ano do ensino médio na rede pública de ensino 

residentes no município de Luziânia, Goiás, munidos de documentação regular sujeita à 

comprovação posterior em caso de aprovação.  

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. O período das inscrições será de 17 a 28 de janeiro de 2022. 

HORÁRIOS DAS INSCRIÇÕES:  

Do dia 17 a 28 de janeiro de 2022 o LINK com o formulário da inscrição será disponibilizado por 

meio do site da Prefeitura Municipal de Luziânia-GO (www.luziania.go.gov.br) e, o acesso se dará 

a partir das 9h do dia 17/01, e será encerrado às 17h do dia 28/01. 

1.2 A inscrição será feita exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site 

www.luziania.go.gov.br. 

1.3 O formulário eletrônico de inscrição ficará disponível no endereço referido no item 1.2 até o dia 

28 de janeiro às 17 horas. 

1.4 Para VALIDAR a inscrição o candidato deverá, após preenchido corretamente o formulário 

online, entrar no grupo de WhatsApp (INSCRITOS PRÓ-FUTURO), por meio do LINK 

disponibilizado na MENSAGEM de CONFIRMAÇÃO do formulário de inscrição. 

1.5 O candidato só terá a inscrição confirmada após estar inserido no Grupo de WhatsApp 

(INSCRITOS PRÓ-FUTURO). 

1.6 As inscrições enviadas não poderão ser alteradas. 
 
1.7 Serão desconsideradas as inscrições duplicadas. 
 
1.8 Não nos responsabilizamos por inscrições não recebidas pela Coordenação do Pré-vestibular 

Pró Futuro, por motivos técnicos e(ou) problemas com a internet, que impossibilitem o acesso e o 

preenchimento do formulário online por parte do candidato, a ser enviado na data limite descrita no 

item 1.3. 



 
2. DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

2.1 NÃO será cobrada taxa de inscrição. 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 O Processo Seletivo é composto por prova objetiva de múltipla escolha, contendo 30 (trinta) 

questões divididas em 03 (três) áreas a saber:  

ÁREA NÚMERO DE QUESTÕES 

Atualidades 

(Noções de fatos atuais, no Brasil e no mundo) 

 

10 

Interpretação Textual 

(Gêneros textuais) 

 

10 

Matemática 

(Matemática e suas tecnologias) 

 

10 

 

3.2 DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO  

3.2.1 ATUALIDADES: Assuntos relativos a temas atuais, observados os contextos histórico, 

geográfico, social, político, econômico e cultural referentes ao Brasil e ao mundo.  

3.2.2 INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Permite a compreensão de todo e qualquer texto ou discurso 

e se amplia no entendimento da sua essência: tutorial, reportagem, notícia, revista, propaganda, 

história em quadrinhos, charge, entrevista, textos variados publicados em sites, gibis, tirinhas, 

dentre outras leituras de entretenimento.  

3.2.3 MATEMÁTICA: Raciocínio lógico e resolução de situações-problema.  

3.3 Cada questão tem o valor de 01 (um) ponto. O candidato poderá totalizar até 30 (trinta) pontos.  

3.4 Cada questão terá 04 (quatro) alternativas e, dentre elas, apenas 01 (uma) estará de acordo 

com o que foi solicitado no comando da questão e que deverá estar de acordo com o gabarito 

oficial.      

3.5 O Processo Seletivo ocorrerá no dia 30 de janeiro de 2022 por meio de formulário eletrônico 

disponibilizado somente no Grupo de WhatsApp (INSCRITOS PRÓ-FUTURO).       



3.5.1 O início da prova por meio de formulário eletrônico será às 14h e o encerramento às 17h30, 

pontualmente. 

3.5.2 Não nos responsabilizamos pelos formulários com as respostas da prova não recebidos pela 

coordenação do Pré-vestibular Pró Futuro, por motivos técnicos e(ou) problemas com a internet, 

que impossibilitem o acesso e o preenchimento do processo seletivo online por parte do candidato, 

a ser enviado até o horário limite descrito no item 3.5.1. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO DIA DO PROCESSO SELETIVO. 

NÃO será cobrada DOCUMENTAÇÃO no dia do processo seletivo, pois a prova será online por 

meio de LINK eletrônico.  

5.  DA CORREÇÃO DA PROVA E DIVULGAÇÃO DO GABARITO  

5.1 A prova objetiva será corrigida de acordo com o gabarito oficial. O gabarito será divulgado no 

Grupo de WhatsApp (INSCRITOS PRÓ FUTURO) no dia 30 de janeiro de 2022 às 17h45 e no 

endereço eletrônico www.luziania.go.gov.br, no dia 31 de janeiro de 2022. 

5.2 Em hipótese alguma haverá alteração do quantitativo de questões. A pontuação total da prova 

objetiva do candidato será o somatório dos pontos obtidos em cada uma das disciplinas. As 

questões sem respostas receberão pontuação zero.  

5.3 Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota zero na pontuação total na 

prova objetiva.  

6. DO PROCESSO DE DESEMPATE 

6.1 Se um ou mais candidatos obtiverem a mesma pontuação para a classificação no processo 

seletivo, o desempate será feito pela nota da prova de Atualidades. 

6.2 Na continuação do empate, este será desfeito com a nota da prova de Matemática.  

6.3 Na persistência do empate, este será desfeito com a nota da prova de Interpretação Textual. 

7. DAS VAGAS OFERECIDAS  

7.1 Serão ofertadas 300 vagas para o primeiro semestre de 2022, destinadas a candidatos que 

estejam cursando ou já tenham concluído o terceiro ano do ensino médio na rede pública 

de ensino. 

7.2 Os candidatos aprovados que preenchem os requisitos relacionados no item 7.1 deverão 

comprovar residência no município de Luziânia e portar documentação regular elencada neste 

Edital, no prazo estabelecido no item 10.4. 



8.  DOS RECURSOS  

8.1 Caberá recurso contra o gabarito oficial do processo seletivo.   

8.2 Todos os recursos deverão ser preenchidos por meio de link eletrônico disponibilizado 

no site www.luziania.go.gov.br onde o participante da seleção preencherá o Requerimento, nele 

manifestará sua discordância do gabarito oficial e apresentará os argumentos que sustentam esta 

objeção.  

8.3 Os recursos serão recebidos apenas na data de 31 de janeiro de 2022, das 9h às 17h. 

9. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS  

9.1 Serão considerados aprovados os 300 alunos que obtiverem as 300 maiores notas.  

9.2 A lista dos aprovados em primeira chamada será publicada no dia 03 de fevereiro de 2022.  

9.3 A lista será publicada no site www.luziania.go.gov.br.  

10. DAS MATRÍCULAS PARA OS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 

10.1 PRIMEIRA CHAMADA 

De 07 a 11 de FEVEREIRO de 2022 – Com horário inicial no primeiro dia (07/02) a partir das 9h, 

até o encerramento no dia 11/02 às 17h. 

10.2 EM CASO DE SEGUNDA CHAMADA 

De 15 a 18 de FEVEREIRO de 2022 (caso haja vagas) – com horário inicial no primeiro dia (15/02) 

a partir das 9h, até o encerramento no dia 18/02 às 17h. 

10.3 LOCAL DE MATRÍCULA: O formulário para efetivação das MATRÍCULAS DOS 

APROVADOS EM PRIMEIRA CHAMADA será disponibilizado por meio de link eletrônico no 

Grupo de WhatsApp (INSCRITOS PRÓ-FUTURO) no dia 07 de fevereiro de 2022, às 9h. 

10.4 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A MATRÍCULA  

A validação da matrícula somente ocorrerá mediante o envio de FOTOS do Documento oficial 

e original de identidade (FRENTE E VERSO), Comprovante (ATUAL) de residência e 

Declaração de Cursista do 3º. ano ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio da Rede 

Pública de Ensino, para o número de WhatsApp do Pré-vestibular Pró Futuro (061) 98530-

6629, no mesmo dia da realização da matrícula. 

10.4.1 O documento enviado deverá ser oficial e original de identidade contendo foto, assinatura 

e impressão digital colhida pelo órgão que expediu o documento.  



10.4.2 Somente serão considerados documentos oficiais de identificação aqueles  que contenham 

foto, assinatura e impressão digital, com validade em todo o território nacional, carteiras expedidas: 

Secretaria de Segurança Pública, Diretoria Geral da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, 

Forças Armadas, bem como Passaporte ou carteiras expedidas por ordens ou conselho ou ainda 

outro documento que, por lei federal tenha validade e possibilidade de conferência da digital, da 

fotografia e da assinatura do candidato.  

10.4.3 Não serão aceitos como documento de identificação: certidões de nascimento e de 

casamento; títulos eleitorais; documentos de identificação que não contenham foto, assinatura e 

impressão digital colhida pelo próprio órgão expedidor, inclusos alguns modelos de passaportes; 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH); carteiras de estudante; documentos com data de validade 

vencida; documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; cópia de documento de 

identidade, mesmo que seja autenticada; protocolo de documento.  

A MATRÍCULA SOMENTE SERÁ EFETIVADA APÓS ENVIO DAS FOTOS, VIA WHATSAPP 

PARA O NÚMERO CITADO, DE TODA A DOCUMENTAÇÃO LISTADA NESTE EDITAL, NO 

ITEM 10.4. 

 

11. DO INÍCIO DAS AULAS 

Do dia 21 a 25 de fevereiro teremos a semana de ambientação remota e as aulas terão início no 

dia 07 de março de 2022 no formato online, por meio de ferramentas tecnológicas educacionais. 

O acesso se dará por meio do Aparelho Celular ou Computador. Os alunos contarão ainda com 

suporte Pedagógico em tempo integral por parte da Equipe de Coordenação via grupo do 

WhatsApp, por este se tratar de um aplicativo democrático e de fácil acesso. O material pedagógico 

para o primeiro semestre de 2022 do Pré-vestibular Pró-Futuro, foi elaborado por uma equipe  

de professores experientes e altamente qualificada. 

 

 

 

 

Patrícia Carvalho 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 
 



 

 

 

 

 

 

 


