
EDITAL Nº 03/2022 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO COM ALTERAÇÕES NO  

PROCESSO SELETIVO DO PRÉ-VESTIBULAR PRÓ-FUTURO 

 

Considerando que alguns alunos relataram a dificuldade em terem acesso ao certificado 

ou à declaração de cursista ou concluinte do 3º ano do Ensino Médio, documentos estes que são 

pré-requisitos para a conclusão da inscrição para o Pré-Vestibular Pró-Futuro; 

Considerando que os colégios da rede estadual estavam em período de férias até o dia 31 

de julho; 

Considerando a importância de um Pré-Vestibular gratuito para os alunos da rede pública 

de ensino do município de Luziânia, que estão se preparando para o Enem e Vestibulares; 

A Coordenação do Pré-vestibular Pró-Futuro RESOLVE tornar pública a Retificação 

Parcial do Edital n.º 002/2022, de 15 de julho de 2022, publicado no site da Prefeitura Municipal 

de Luziânia, RETIFICANDO os itens 1 – das inscrições, 4 – da publicação dos resultados e 7 

– do início das aulas, que passam a ter a seguinte redação: 

 
1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. O período das inscrições será de 15 de julho a 12 de agosto de 2022.  

HORÁRIOS DAS INSCRIÇÕES: Do dia 15 de julho a 12 de agosto de 2022 o link do formulário 

da inscrição estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Luziânia-GO 

(www.luziania.go.gov.br). O acesso se dará a partir das 9h do dia 15/07 e será encerrado às 17h 

do dia 12/08. 

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 

12 de agosto às 17 horas. 

 

4. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS  

4.1 Serão considerados aptos a participarem do Pré-Vestibular Pró-Futuro os 500 primeiros 

alunos que preencherem corretamente o formulário de inscrição e anexarem as fotos de todos os 

documentos exigidos (a serem analisados pela equipe técnica).  

http://www.luziania.go.gov.br/


4.2 Todos os candidatos aprovados receberão no e-mail informado uma mensagem confirmando a 

aprovação e dando as boas-vindas ao Pré-Vestibular. 

4.3 A lista dos aprovados será publicada no dia 18 de agosto de 2022.  

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

 

7. DO INÍCIO DAS AULAS 

As aulas terão início no dia 22 de agosto de 2022 no formato online, por meio de plataforma 

educacional própria. O acesso se dará por meio do Aparelho Celular ou Computador. O material 

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

equipe de professores experientes e altamente qualificados. 

Para dirimir quaisquer dúvidas, entrar em contato com o suporte técnico pelo e-mail: 

luziania@prevestibularsocial.com.br. 

Frise-se ainda que é de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as 

publicações de TODOS os atos, editais, resultados, convocações e comunicados referentes a este 

Processo Seletivo. Até o resultado final o candidato deve acompanhar as publicações no site 

www.luziania.go.gov.br. 

 

 

 

 

 

Patrícia Carvalho 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 



 

 

 

 

 

 

 


