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EDITAL 1/2021 

Inscrições de 15 de novembro a 13 de dezembro de 2020. 

Processo seletivo de bolsistas para o 1º semestre do ano letivo de 2021  

 

 Este edital contém as regras do Processo Seletivo 2021 de bolsistas do 
Projeto Nova Rota para o primeiro semestre do ano letivo de 2021. 

 

BENEFÍCIOS AOS CANDIDATOS SELECIONADOS 

 Aos candidatos selecionados no Processo Seletivo, serão oferecidos os 
seguintes benefícios para o 1º semestre do ano letivo de 2021: 

 (a) bolsa de estudos integral em instituição de ensino adequada às 
necessidades do bolsista, o que pode incluir oportunidades educacionais variadas 
nas modalidades presencial ou à distância, dentre as quais: educação de jovens e 
adultos (EJA); cursos de ensino superior; cursos técnicos; cursos profissionalizantes; 
ou cursos livres1 (cursos profissionalizantes, cursos de idiomas, especializações); 

 (b) acompanhamento escolar e pessoal por dois mentores, dentro do 
programa de mentoria do Projeto Nova Rota; 

 (c) acompanhamento psicológico e pedagógico, a depender da disponibilidade 
de colaboradores da equipe multidisciplinar; 

 (d) auxílio alimentação e transporte, a depender da necessidade do bolsista e 
da disponibilidade orçamentária do Projeto Nova Rota. 

 Os benefícios a serem ofertados aos estudantes selecionados restringem-se 
aos itens especificados acima, no período delimitado (1º semestre de 2021, 
exclusivamente). A eventual continuidade do bolsista no Projeto Nova Rota nos anos 
seguintes, não está assegurada e será avaliada oportunamente pelos membros do 
Projeto Nova Rota com base em critérios objetivos que incluem, dentre outros, o 
comprometimento e o desempenho do bolsista no curso escolhido. 

Os benefícios acima não dependem de pagamento de qualquer quantia por 
parte do bolsista e de sua família. O Projeto Nova Rota apenas exige de seus 
bolsistas empenho e comprometimento nos estudos. 

 
1 Conforme diretrizes estabelecidas no Decreto Presidencial n. 5.514/2004. 



 PROJETO NOVA ROTA 
Inclusão pela educação 

projetonovarota.org    |    projeto.novarota 
projeto.novarota@gmail.com    |   (11) 99411-7005 

2 

   

PERFIL BUSCADO 

 Para ser selecionado, o candidato deverá, preferencialmente, ter o seguinte 
perfil: 

 (a) ser egresso do sistema prisional, nos termos do art. 26 da Lei n. 
7.210/1984; 

 (b) ter renda média familiar mensal de até 1,5 (um e meio) salário mínimo por 
pessoa, contabilizados todos os rendimentos e benefícios sociais das pessoas que 
moram na mesma residência do candidato;  

 (c) residir ou ter disponibilidade para se mudar para a cidade de São Paulo ou 
região metropolitana; e 

 (d) demonstrar comprometimento com a conclusão do curso escolhido. 

 

VAGAS 

 Serão oferecidas até 3 (três) vagas de bolsas, a depender da disponibilidade 
orçamentária do Projeto Nova Rota para o 1º semestre de 2021 e do desempenho 
dos candidatos no Processo Seletivo.  

 

FASES E REQUISITOS DE APROVAÇÃO 

Inscrição 

 As inscrições para o Processo Seletivo 2021 estarão abertas entre 15 de 
novembro (domingo) e 13 de dezembro de 2020 (domingo). 

 A participação do Processo Seletivo 2021 não está vinculada ao pagamento 
de qualquer taxa de inscrição. O candidato interessado ou a entidade responsável 
pelo encaminhamento do candidato apenas deverão preencher o formulário de 
inscrição disponível na internet (clique neste link).  

O formulário deverá ser preenchido com informações verídicas e de forma 
completa para que a candidatura seja considerada válida. A veracidade das 
informações e a completude do formulário de inscrição serão avaliadas no âmbito do 
Processo Seletivo do Projeto Nova Rota. A identificação de qualquer 
desconformidade nas declarações feitas pelo candidato ou pela pessoa responsável 



 PROJETO NOVA ROTA 
Inclusão pela educação 

projetonovarota.org    |    projeto.novarota 
projeto.novarota@gmail.com    |   (11) 99411-7005 

3 

pelo preenchimento do formulário de inscrição ensejarão a desconsideração da 
inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo. 

 Não há limitação quanto ao número de inscrições.  

1ª fase – elaboração de carta motivacional 

 A 1ª fase do Processo Seletivo será constituída pela elaboração de uma carta 
motivacional em língua portuguesa com limite máximo de 500 (quinhentas) palavras 
(não há limite mínimo) da qual deverá constar: 

(a) apresentação do candidato (nome, idade e qualquer outra informação de 
caráter pessoal considerada relevante ao Processo Seletivo pelo candidato); 

(b) razões pelas quais o candidato acredita que uma oportunidade educacional 
será relevante em seu processo de socialização; e  

(c) pelo menos duas possíveis opções de cursos pretendidos. 

As cartas motivacionais deverão ser enviadas ao e-mail do Projeto Nova Rota 
(projeto.novarota@gmail.com) a qualquer momento após o preenchimento do 
formulário de inscrição e até a data limite de 15 de dezembro de 2020 (terça-feira).     

As cartas motivacionais serão avaliadas levando em consideração os 
seguintes critérios: (i) compatibilidade entre os objetivos do candidato e a missão do 
Projeto Nova Rota; (ii) história do candidato e interesse no curso, inclusive potencial 
risco de evasão ou não conclusão do curso pelo candidato; e (iii) potencialidade do 
curso impactar positivamente o processo de socialização do candidato. 

 Serão selecionados os candidatos que preencherem o formulário e enviarem 
a carta de motivação. Observados os critérios e prazo acima, poderão ser 
convocados até 15 (quinze) candidatos para a 2ª fase do Processo Seletivo. 

 

2ª fase - entrevista pessoal e familiar 

 A 2ª fase do Processo Seletivo consistirá em uma entrevista remota com o 
candidato e um familiar. Os candidatos selecionados para a 2ª fase do Processo 
Seletivo serão informados da data e instruções para a realização da entrevista por e-
mail, por mensagem de WhatsApp ou por telefone até o dia 17 de dezembro de 2020 
(quinta-feira). 

As entrevistas com os candidatos selecionadas ocorrerão de forma remota 
(por meio de telefone ou plataforma virtuais), entre os dias 19 e 20 de dezembro 
de 2020 (sábado e domingo), de acordo com a disponibilidade do candidato e dos 
membros da comissão de seleção. 



 PROJETO NOVA ROTA 
Inclusão pela educação 

projetonovarota.org    |    projeto.novarota 
projeto.novarota@gmail.com    |   (11) 99411-7005 

4 

A comissão de seleção será composta por 3 (três) membros do Projeto Nova 
Rota, sendo necessariamente 1 (um) diretor. 

 O candidato convocado será entrevistado sozinho, por período de até 15 
(quinze) minutos. Na segunda parte, o candidato será entrevistado juntamente com 
seus familiares ou coabitantes, até o número máximo de 3 (três) pessoas, por cerca 
de 15 minutos.  

 Serão selecionados os candidatos que melhor se alinharem aos princípios do 
Projeto Nova Rota e que demonstrarem comprometimento, interesse na socialização 
e visão da educação como ferramenta de transformação. 

Resultado 

 Os candidatos selecionados para integrar o quadro de bolsistas serão 
informados por e-mail, por mensagem de WhatsApp ou por telefone até o dia 23 de 
dezembro de 2020 (quarta-feira). O resultado do Processo Seletivo 2021.1 será 
também divulgado na página oficial do Projeto Nova Rota 
(https://www.projetonovarota.org/) e também em suas redes sociais no Instagram 
(@projeto.novarota) e no LinkedIn (Projeto Nova Rota). 

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

 Os casos omissos e eventuais modificações a este Edital serão resolvidos pela 
Diretoria do Projeto Nova Rota, que divulgará as informações em sua página oficial 
do Projeto Nova Rota (https://www.projetonovarota.org/) e também em suas redes 
sociais no Instagram (@projeto.novarota) e no LinkedIn (Projeto Nova Rota) 

 As dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail (projeto.novarota@gmail.com) ou 
pelo Whatsapp (11) 99411-7005. 

 

ASSOCIAÇÃO PROJETO NOVA ROTA 


