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EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS (AS), AO CURSO 
PRÉ-VESTIBULAR DO INSTITUTO QUILOMBO ILHA 2022. 

O INSTITUTO QUILOMBO ILHA abre inscrições para o processo seletivo do 
curso preparatório para o ENEM 2022. O objetivo é proporcionar aos 
afrodescendentes de Vera Cruz e toda a Ilha de Itaparica, possibilidade 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 2022 destinado aos candidatos (as) que 
concluíram ou que estejam cursando o último ano do Ensino Médio (3° ano) ou 
equivalente. 

I – INSCRIÇÕES E MATRÍCULA  

1.1 – 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 2022, bem como formar um 

cadastro de reserva. 

1.2 – As inscrições e matrículas serão feitas no Salão Paroquial situada à Rua 

Estrada da Rodagem, s/n Mar Grande- Vera Cruz – Bahia no período de 03 

de março a 18 de março de 2022 de segunda à sexta-feira das 08h00min 

às 12h00min ou através do site: www.quilomboilha.org.br a partir do dia 

21 de fevereiro de 2022.  

 

Obs: As inscrições feitas pelo site só serão confirmadas após a entrega 

da documentação no salão Paroquial entre os dias 03 a 18 de março de 

2022.  

 

II – TAXAS 
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Valor da inscrição: Gratuita. 

Matrícula taxa única de: 170,00 (cento e setenta reais).  

Valor da Camisa: 25,00 (vinte e cinco reais). 

III - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

No ato da matrícula o candidato/a obrigatoriamente deverá: 

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

b) Entrega da cópia do RG. 

IMPRETERIVELMENTE, deverão ser apresentadas as seguintes 

documentações para efetivação de matrícula. 

c) Cópia do comprovante de conclusão do ENSINO MÉDIO (ou comprovante 

que está em vias de conclusão no ano de 2022). 

d) Cópia do Comprovante de Residência. 

e) Cópia do CPF 

f) Apresentação do comprovante de pagamento via depósito da taxa única 

do curso no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).  

g) Em caso do estudante com idade inferior a 18 anos, deverão vir 

acompanhados (as) dos pais/mães ou responsável legal. 

h) Cópia do cartão de vacina ou certificado emitido pelo SUS. 

A matrícula só será efetivada ao apresentar toda a documentação exigida, caso 

não aconteça será sujeito à perda da vaga. 

 

IV – VAGAS 

ÚNICO: Serão oferecidas 80 (oitenta) vagas para o turno Noturno, as aulas 

ocorrerão no Salão Paroquial, em Mar Grande. 

 

Obs. As aulas serão presenciais, em caso de decreto das autoridades 

competentes, as aulas serão remotas através do google meet.  

V – SELEÇÃO 

A seleção será realizada em uma ÚNICA etapa: 

Entrega da documentação descrita no item III. 

http://www.quilomboilha.org.br/
Tel:36331078
http://www.quilomboilha.org.br/


 

VERA CRUZ. CASA PAROQUIAL, SITUADO A RUA DA RODAGEM, S/Nº, MAR GRANDE/BAHIA. CEP 44.470-000, www.quilomboilha.org.br 

Tel.  3633-1958; CNPJ 29.021.796/0001-40 

 

VI – SELECIONADOS 

ÚNICO: Serão selecionados (as) inicialmente 80 (oitenta) estudantes 

obedecendo à ordem crescente de classificação, os demais candidatos serão 

colocados em uma lista de espera para casos de desistências. 

VII - DATAS DO PROCESSO 

• INSCRIÇÕES:  

- Presencial: 03/03/2022 até 18/03/2022 (de segunda a sexta-feira). Local: 

Salão Paroquial (Mar Grande) das 08h00min às 12h00min  

- Através do site www.quilomboilha.org.br: 21 de fevereiro de 2022 até 

18/03/2022. 

• RESULTADO FINAL: 23/03/2022. O resultado será colocado no mural do 

Pré-vestibular, no Facebook / Instagram no site do Instituto 

(www.quilomboilha.org.br). 

• AULA INAUGURAL: 04/04/2022 às 18h30min - Local: Salão Paroquial 

em Mar Grande. 

VIII - VALOR DO CURSO  

O curso não tem fins lucrativos, os estudantes contribuirão apenas com cota 

única no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).  Assim sendo, o pagamento 

será feito apenas uma vez no ato da matrícula, após o processo seletivo. 

IX - DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A matrícula só será efetivada após o pagamento da parcela única, que 

deverá ser apresentado, através do comprovante de depósito na conta 

da Instituição. 

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

JURÍDICA: 624-8, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

c) O curso ocorrerá no período NOTURNO e as aulas acontecerão de segunda 

a sexta-feira das 19h00min às 21h50min.  Aulas extras aos sábados e aos 

domingos pela manhã, quando necessário para reposição. 
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d) Em caso de desistência ou desligamento do curso, o aluno (a) deverá devolver 

a camisa do curso, a fim de termos a certeza de que este não estará usando 

indevidamente o nome da instituição. 

e) Caso haja desistência dos primeiros classificados, outros candidatos serão 

chamados da lista suplementar que será divulgada na sede do curso na casa 

paroquial em Mar Grande e nas redes sociais do Instituto.   

f) O Instituto Quilombo Ilha não se responsabilizará pelo deslocamento 

destes estudantes em dias de aula. 

 

 

Vera Cruz, 20 de fevereiro de 2022. 

Renato dos Santos de Jesus 

Vice-presidente do Instituto Quilombo Ilha  
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