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EDITAL PARA PROCESSSO SELETIVO DE CANDIDATOS (AS), AO CURSO 

DO INSTITUTO QUILOMBO ILHA 2021. 

 

O INSTITUTO QUILOMBO ILHA abre inscrições para o processo seletivo do curso 

preparatório para o ENEM 2021. O objetivo é proporcionar aos afro-descendentes de Vera Cruz 

e toda a Ilha de Itaparica, possibilidades de igualdade de condições para concorrer às provas 

dos vestibulares, bem como promover a ascensão social da comunidade por meio da educação 

e do resgate de seus valores ancestrais e culturais, contribuindo assim para a redução das 

desigualdades no nosso país. 

O INSTITUTO QUILOMBO ILHA torna pública a abertura de inscrição para o curso 

preparatório para o Enem 2021 destinado aos candidatos(as) que concluíram ou que estejam 

cursando o último ano do Ensino Médio (3° ano) ou equivalente. 

 

I – INSCRIÇÕES 

1. Estarão abertas as inscrições para selecionar os (as) candidatos(as) que irão fazer parte da 

turma do curso preparatório para o ENEM E OS VERTIBULARES TRADICIONAIS- 

UNEB, IFBA  2021, bem como formar um cadastro de reserva.  

2. As inscrições serão feitas EXCLUSIVAMENTE por meio da internet pelo site do IQI, no 

período 15:00h do dia 12/04/2021 até as 23:59h do dia 21/04/2021, através do site: 

www.quilomboilha.org.br, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e envio de 

documentos, ambos enviados de forma online. 

3. No ato do preenchimento da ficha de inscrição serão solicitados os documentos e o 

comprovante da taxa única de participação do processo seletivo.  

 

II – TAXAS 

Valor da inscrição + Matrícula: R$ 80,00 (oitenta reais). 
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III - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO 

No ato da inscrição o candidato/a obrigatoriamente deverá enviar: 

a) Entrar no site (www.quilomboilha.org.br), preencher a ficha de inscrição; 

b) Enviar RG (Carteira de identidade); 

c) CPF (Cadastro de Pessoa Física), caso essa informação conte no RG não é necessário o 

envio; 

d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição+ Matricula no valor de 80,00 (oitenta 

reais), (depósito identificado ou transferência) na conta (AGÊNCIA:3785. 

OPERAÇÃO: 003. CONTA JURÍDICA: 624-8, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL.)  ou através do PIX pela (Chave: CNPJ: 29021796000140) para a 

mesma conta. 

e) Comprovante de escolaridade, (histórico escolar do ensino médio, atestado que esteja 

cursando o ensino médio, declaração ou certidão devidamente reconhecida pelo MEC); 

f) 01 (uma) foto 3x4 (atual); 

g) 01 (uma) copia do comprovante de residência; 

 

IV – VAGAS 

a) Serão ofertadas 80 vagas para o turno Noturno, onde as aulas ocorrerão Virtualmente 

através do App Google Meet. 

b) Haverá cadastro reserva com 20 vagas. 

 

V – SELEÇÃO 

A seleção será realizada em DUAS ETAPAS: 

⮚ 1º. Etapa: Escrita de uma carta de intenção: No dia 24 e 25/04/2021 o/a candidato deverá 

escrever e enviar uma carta de intenção em formato virtual, entre as 08:30h as 23:59h, 

enviar para o e-mail: nupquilomboilha@gmail.com . 

 

⮚ 2º Etapa: (Analise da documentação e participação de dois Encontros Virtuais): Nos 

dias 27 e 28 de abril de 2021, participar da aula para conhecer o Instituto Quilombo Ilha 

e Equipe de Trabalho, e a aula de CCN – Cidadania e Consciência Negra. O link para 

participar das aulas será divulgado no grupo do WhatsApp criado provisoriamente 

apenas para o processo seletivo. 
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VI – SELECIONADOS 

ÚNICO: Serão selecionados (as) inicialmente 80 (oitenta). estudantes, os demais 

candidatos serão colocados em uma lista de espera para casos de desistências. 

 

VII - DATAS DO PROCESSO 

● INSCRIÇÕES: 12/04/2021 a 21/04/2021 EXCLUSIVAMENTE pelo site 

www.quilomboilha.org.br 

● CARTA DE INTENÇÃO: 24/04/2021 a 25/04/2021. Local: ENVIAR PARA O E-

MAIL: nupquilomboilha@gmail.com , escrever no assunto do e-mail o nome do 

Candidato/a, e não esquecer de anexar o arquivo com a Carta de intenção. 

● ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO E ENCONTROS VIRTUAIS: Dias 27/04/2021 

e 28/04/2021. 

● RESULTADO FINAL: 03/05/2021. O resultado será divulgado no site do Instituto 

(www.quilomboilha.org.br), no Facebook e no Instagram do Instituto Quilombo Ilha. 

● MATRÍCULA: Envio do termo de compromisso nos dias 04/05/2021 a 07/05/2021. 

No horário de 08:00 às 23:59 – Através do e-mail: nupquilomboilha@gmail.com . 

● AULA INAUGURAL: 10/05/2021 às 19:00h –Local- Link será enviado através do 

grupo do WhatsApp. 

● INÍCIO DAS AULAS: 10/05/2021 através do Google Meet. 

 

VIII- PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

Enviar o termo de compromisso assinado pelo candidato maior de 18 anos, e em 

caso de menor de idade, está assinado pelos pais ou responsáveis. 

A matrícula só será efetivada se o candidato/a tiver enviado toda a documentação 

exigida, caso não aconteça será sujeito à perda da vaga. 

OBS: Deverá ter exclusivamente os dois comprovantes de conclusão do Ensino 

Médio e Fundamental II. 

 

IX - VALOR DO CURSO 

a) O curso não tem fins lucrativos, os estudantes contribuirão apenas com uma ajuda de 

custo no valor de R$ 80,00 para auxiliar nas despesas do curso. Assim sendo, esse valor 

será efetivado durante o processo de inscrição. 

b) Não haverá devolução da taxa de inscrição + Matricula, em caso de desistência. 
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c) O curso terá duração de aproximadamente de 7 (sete) meses, de 10 de maio a 10 

dezembro.  

 

X - DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A Inscrição +matricula só será efetivada após o pagamento da parcela única, que deverá 

ser enviada no ato da inscrição, através do comprovante de deposito na conta da 

Instituição. 

b) Conta da Instituição: AGÊNCIA:3785. OPERAÇÃO: 003. CONTA JURÍDICA:  

c) 624-8, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou através do PIX pela (Chave: CNPJ: 

29021796000140) para a mesma conta 

d) O curso ocorrerá no período NOTURNO e as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira 

das 19:00h às 21:50h e aos sábados das 08:00h às 12:00h. Aulas extras aos sábados à 

tarde e aos Domingos pela manhã, quando necessário para reposição. 

e) Em caso de desistência ou desligamento do curso, o aluno(a) deverá comunicar a direção 

do Instituto Quilombo Ilha e se ausentar do grupo do WhatsApp.  

f) Caso haja desistência dos primeiros classificados, outros candidatos serão chamados da 

lista suplementar que será divulgada no site do Instituto (www.quilomboilha.org.br), 

no Facebook e no Instagram do Instituto Quilombo Ilha. 

g) A sede do Instituto Quilombo Ilha está situada na Rua da Rodagem S/n, Mar Grande, 

Vera Cruz, Ba. O atendimento presencial encontra-se suspenso devido à pandemia da 

COVID-19. Qualquer dúvida sobre a inscrição enviar e-mail: 

nupquilomboilha@gmail.com . 

 

Vera Cruz, 12 de abril de 2021 

Renato dos Santos de Jesus 

Vice- -presidente do Instituto Quilombo Ilha 
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