
 

 

 
  

EDITAL DE PRORROGAÇÃO 
PREENCHIMENTO DE VAGAS GRATUITAS NO CURSO PRÉ ENEM FIRJAN SESI 2021 

 
O Serviço Social da Indústria – Departamento do Estado do Rio de Janeiro - SESI-RJ, por 
meio de sua Gerência de Educação Básica, nos termos deste edital, torna público e 
resolve:  
 
1. Prorrogar, até o dia 14 de março de 2021, o prazo para a inscrição de candidatos 

interessados em vagas de gratuidade no curso PRÉ ENEM FIRJAN SESI 2021, 
publicadas no EDITAL Nº 02/2021.  

 

Assim, o item 2.2 do EDITAL Nº 02/2021 - VAGAS GRATUITAS NO CURSO PRÉ ENEM 
FIRJAN SESI 2021, que trata dos pré-requisitos para a matrícula e cronogramas de 
inscrição e de realização do curso, passa a conter a seguinte redação:  

 
2.2 - Pré-requisitos para a matrícula e cronogramas de inscrição e de realização do curso:  

CURSO PRÉ-REQUISITOS 
PERÍODO DE 
INSCRIÇÃO 

PERÍODO DO 
CURSO* 

Pré-
ENEM 
Firjan 
SESI 

- Ter idade mínima de 15 anos;  

- Estar matriculado em uma turma de 2º ou 

3º ano do Ensino Médio (Regular ou EJA), em 

qualquer escola da rede pública de ensino, 

OU já ter concluído o Ensino Médio. - Possuir 

a condição de baixa renda ou requisitos 

correlatos previstos no Regulamento e/ou 

Deliberação do SESI referente à gratuidade, 

conforme explicitado no item 3. 

11/02/2021 

a 

14/03/2021 

22/03/2021 

a 

11/12/2021 

 
2. Alterar o item 4 - DA CLASSIFICAÇÃO, que passa a conter a seguinte redação:  
 

4. DA CLASSIFICAÇÃO  
 

A classificação para o curso apresentado neste Edital será realizada por ordem de 

inscrição. O candidato inscrito que atender aos pré-requisitos estabelecidos pelo Edital 

e cujos documentos anexados no ato da inscrição estiverem corretos fará jus à 

classificação e à matrícula.  
 

 Os candidatos não classificados em cada escola, conforme ordem de inscrição, poderão 

ser convocados, em caso de não cumprimento dos requisitos documentais necessários 

pelos primeiros convocados. 

 As aulas terão início a partir da abertura das turmas, dentro do período do curso. O 

número mínimo de alunos para a abertura de uma turma será de 30 inscritos e o máximo 

de 50 inscritos, e a Firjan, por meio do SESI-RJ reserva-se o direito de não iniciar as 

turmas caso não haja número mínimo de candidatos classificados. 

A lista de candidatos classificados e a lista de espera serão disponibilizadas no site 

http://www.escolafirjansesi.com.br, no dia 17/03/2021, às 17h. 

http://www.escolafirjansesi.com.b/


3. Manter todas as demais disposições constantes do EDITAL Nº 02/2021 - VAGAS 
GRATUITAS NO CURSO PRÉ ENEM FIRJAN SESI 2021. 

 
 
Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.  
 

 
 
 
 

Giovanni Lima dos Santos 
Gerente de Educação Básica 

 Firjan SESI 


