Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
04/05/2021

REDE Nº 048
Prezados,
ASSUNTO 01: VESTIBULAR 2021 - UNIVESP
Equipe Escolar,
Já estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021 da Universidade Virtual do Estado de São
Paulo (Univesp). Serão 11.020 vagas, destinadas a 305 municípios (capital, litoral e interior),
para seis cursos, com dois eixos básicos de ingresso, via processo seletivo:
• Licenciaturas (5.510 vagas, com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia);
• Computação (5.510 vagas, direcionadas aos cursos de Bacharelado em Tecnologia da
Informação, Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação).
As

inscrições

terminam

dia

20/05,

às

23h59,

e

devem

ser

feitas

pelo

site: https://www.vunesp.com.br/UVSP2101

É importante a divulgação aos estudantes, para isso, a escola pode contar com o apoio de
Grêmio Estudantil e do Conselho de Escola.
Para mais informações, acesse o link: https://univesp.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoespara-o-vestibular-2021-da-univesp#
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ASSUNTO 02: INSTITUTO PROA - PROGRAMA PRÓ-PROFISSÃO - CURSO GRATUITO
DE QUALIFICAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

O Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da Educação, oferece curso gratuito de
qualificação em Administração - Programa Pró-Profissão. Com duração de 6 meses, as aulas são
voltadas para alunos com idade entre 16 a 20 anos, que estejam cursando ou tenham concluído
a 3ª série do Ensino Médio em escola pública e que pertençam à família de baixa renda.
A Plataforma PROA tem como objetivo preparar os jovens para o mercado de trabalho dentro
dos seguintes temas: Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas),
Projeto de Vida (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas) e Comunicação (20 horas). Ao final, os
alunos que concluírem estarão aptos para participarem de processos seletivos para o primeiro
emprego.
Todos receberão certificado de conclusão emitido pelo PROA e terão acesso a vagas de emprego
disponíveis no mercado.
Por conta da pandemia, as aulas serão 100% online.
O processo seletivo é gratuito e as inscrições estão abertas até 11/06/2021, podendo ser
efetuadas somente pela internet, no site:
https://plataforma.proa.org.br
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