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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 
PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO PREPARATÓRIO PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR,                

PROJETO PRÉ-ENEM SOCIAL 
 

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, com fundamento na Lei 
Municipal nº 130/2001, e no § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 6.540, de 15 de março de 2002, faz saber, a quem 
interessar possa que estão abertas as inscrições do Curso Preparatório para Ingresso no Ensino Superior, integrante 
do Programa Qualifica Feira, na modalidade presencial. O curso tem como público alvo os estudantes oriundos da 
escola pública que tenham concluído o 2º grau ou estejam matriculados no 3º, cuja família seja portadora do NIS 
(Número de Identificação Social), CadÚnico e que resida no município de Feira de Santana. O processo seguirá o 
seguinte calendário: 
 

Art. 1º - DAS INSCRIÇÕES 
 

I- Pré-Matrícula: Pelo site da Prefeitura, na aba do Qualifica Feira (https://www.qualificafeira.ba.gov.br), de 
18 de Maio  a 27 de Maio de 2022.  

II- Sorteio eletrônico: até 30 de Maio de 2022. 
III- Publicação da relação final dos alunos selecionados: 01 de junho de 2022. 
III-Entrega dos documentos solicitados: 06 a 10  Junho de 2022.  
IV- Início das aulas: dia 27 de Junho de 2022. 
 

Art. 2º - DAS NOTAS 
 

I- Serão oferecidas 200 vagas e mais 30 cadastros reserva que serão preenchidas através de sorteio 
eletrônico. 

II- Após realização da Pré-Matrícula, serão priorizados os inscritos que se enquadrem nos critérios do 
público prioritário constantes no Sistema Único de Assistência Social do Município de Feira de Santana. 

III- O Curso será oferecido na modalidade presencial, com uso e disponibilização de materiais didáticos. 
 

Art. 3 - DOS DOCUMENTOS 
 

Os alunos selecionados, após publicação da relação final, deverão comparecer munidos de originais e cópias 
dos seguintes documentos, no período indicado no art. 1º para efetivação da matrícula no Avivamento Bíblico (Av. 
Senhor dos Passos, n° 26, Centro) pela manhã das 08:00 às 11:30h e pela tarde das 14:00 às 16:00h: 

 
I- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
II- Título de Eleitor para maiores de 18 anos e comprovante de quitação com o serviço militar para homens 

maiores de 18 anos; 
III- Comprovante de residência (O comprovante deverá constar o nome do estudante ou de seus pais, caso 

não conste, deverá ser preenchida uma declaração de residência escrita a próprio punho); 
IV- Comprovante de conclusão do Ensino Médio (Ficha 19) ou atestado de matrícula do 3º ano do Segundo 

Grau. 
 

Feira de Santana, 17 de maio de 2022. 
 
 

ANTÔNIO CARLOS BORGES JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


