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Edital de Seleção de 2019 do CAMP 

Processo de Seleção para preenchimento de vagas para 30º curso de “Aperfeiçoamento Profissional”, da 

Entidade  CAMP (Circulo de  Amigos dos Menores Patrulheiros - Itanhaém). 

Torno pública a abertura das inscrições para o acima referido. 

1)   Período de inscrição: Dos  dias 18 a 22 de Março; 

2.   Requisitos para inscrição. 

a)  Ter nascido de Janeiro a Dezembro de 2004. 

b)  Aos 100 alunos que forem aprovados será exigida a declaração escolar de estar matriculado no 1º ano do 

Ensino Médio. 

c) Devolução da ficha de inscrição no Máximo até o dia 21 de Março no local da inscrição. 

d) Estudar no período noturno. 

e) Estudar em Escola Pública. 

3)  Local de inscrição para a retirada da ficha de inscrição e devolução (das 8hs às 11hs e das 13hs às 17hs de 

segunda a sexta-feira) no CAMP Rua Zeferino Soares, 19 Conj. 13 3º andar – Centro, Itanhaém/SP. 

Obs: O candidato deve estar portando documento de identificação com foto. 

No caso de inscrição para bolsa família trazer Xerox do ultimo recebimento.  

4)  Número de vagas – 100 (cem). 

4.1 - 50 vagas reservada para jovens cujas famílias estão cadastradas no Bolsa Família e ou Renda Cidadã 

(Devidamente comprovado); 

4.2 - 50 vagas para as demais inscrições. 

5)  Não haverá cobrança de qualquer tipo de taxa. 

6)  Programas:  

O conteúdo será Matemática, Português, Atualidades para Ensino Fundamental 

7. Critério de desempate. 

a) Pela idade, sendo que os mais velhos terão prioridade; 

b) Nível escolar, os mais adiantados serão preferidos; 

c) O candidato que tirar a maior nota em português na prova do processo seletivo; 

d) As datas, horários locais e classe de realização da prova serão divulgados no momento da devolução da ficha 

de inscrição na Entidade CAMP (Rua Zeferino Soares, nº19, 3º andar- Centro). 

8) O candidato deve apresentar no dia da prova o comprovante de inscrição, e o RG. 

9) Só serão aceitas as inscrições dos candidatos que estiverem na faixa etária, mencionada no edital. 

Data da prova 24 de Março de 2019. 

Fixação das notas no CAMP dia 29 de Março. 

Reunião com os pais dos aprovados dia 01 de Abril                        Local CAMP. (Presença obrigatória) 


