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EDITAL de Inscrições e Matrículas para Turmas do Cursinho Pré-vestibular e Preparatório 

ENEM 2022 nas cidades de Niquelandia e Uruaçu 
 

 

O Diretor do instituto castelo Branco, no uso de suas atribuições, torna público a abertura das 

inscrições e Matriculas para preenchimento de vagas da 1º Turma 2021 do cursinho pré-

vestibular / Preparatório ENEM 2021,ofertado pela referida instituição de forma presencial, nos 

Municipios de NIQUELANDIA e Uruaçu– GO. 

 

1- Informações Gerais do Cursinho 

1.1 – Dias e Horários de Aulas 

- Sextas-feiras das 19:00 as 22:00 

- Sábados no Matutino das 08:00 a 12:00 e no vespertino das 13:30 as 17:30 

- Quinzenalmente será realizado os simulados aos Domingos das 08:00 as 12:00. 

1.2 – Disponibilização de Vagas 

Será disponibilizado 45 (quarenta e cinco) vagas para a cidade de Niquelandia e 

Uruaçu. 

1.3 Período de Realização 

24 de Janeiro a 31 de Outubro de 2022. 

 1.4 Escolaridade  

  Estar cursando a partir do 2º Ano do ensino médio ou já ter concluído o ensino 

médio 

 1.5 Local de Realização (Prédio da UNIP de Niquelandia e Uruaçu) 

  Polo Niquelandia 

Avenida dos Bandeirantes quadra 12, lote 01 – Belo Horizonte – Niquelandia 

Pólo Uruaçu 

AV. Coronel Gaspar, 174 - Centro - Uruaçu – GO 

 

 



 
 

 

 

 

 

1.6 Áreas de estudo que serão desenvolvidas 

- Ciências das Natureza (Química, Física e Biologia) 

- Ciências Humanas (História, filosofia, Geografia e Sociologia) 

- Matemática 

- Linguagens - Língua Portuguesa (Redação, Literatura e Grámatica) 

Obs: Não será realizado aulas de  Inglês e Espanhol. 

 

1.7 Valores e formas de pagamento 

  Os pagamentos deverão ser realizados via cartão de crédito, débito ou PIX podendo 

ser efetuado da seguinte forma: 

- Pagamento via Débito ou PIX: 09 (Nove) pagamentos mensais no valor de  R$ 175,00 (Cento 

e setenta e cinco reais) no cartão de débito ou PIX. 

- Pagamento Via Cartão de Crédito: 12 (doze) parcelas iguais no valor de R$ 145,00 (Cento e 

Quarenta e cinco reais) somando assim um único pagamento total no valor de R$ 1.740,00 (Um 

Mil setecentos e quarenta reais). 

 

2-  INSCRIÇÕES (GRATUITAS) 

2.1 As INSCRIÇÕES se darão por ordem de chegada e deverão ser realizadas pelo site 

www.institutocastelo.com.br onde o candidato deverá preencher o formulário de inscrição 

disponível que é gratuito. 

 

3 –  MATRICULAS   

As matriculas serão realizadas seguindo a ordem de inscrições realizadas até o 

preenchimento total da turma com capacidade máxima de 45 (Quarenta e Cinco) Alunos. 

 

3.1 Período de Realização das Matriculas 

01 a 22 de Dezembro/21 

 

 

 

http://www.institutocastelo.com.br/


 
 

 

 

 

 

 3.2 DOCUMENTOS  

3.2.1 – QUANDO O ALUNO POSSUIR IDADE INFERIOR A 18 ANOS (MENOR DE IDADE) 

 O candidato deverá comparecer ao local de Matricula acompanhado dos Pais ou 

responsável legal e apresentar a via original e uma cópia dos documentos do 

candidato e de seu responsável legal, segue abaixo lista de documentos 

a) Comprovante de escolaridade, DECLARAÇÃO OU HISTÓRICO ESCOLAR (Aluno) 

b) Carteira de Identidade RG (Responsável Legal e Aluno) 

c) CPF (Responsável Legal e Aluno) 

d) Comprovante de endereço atualizado (últimos 03 meses) 

e) 1 foto 3x4 (aluno) 

f) Comprovante de Pagamento do Valor da Matricula. 

 

 

3.3 PAGAMENTO 

O pagamento da 1º mensalidade deverá ser efetuado no ato da matricula conforme item 

1.7 deste edital. 

 
 
 
 Em caso de dúvidas entre em contato pelo telefone (62) 99907-0818 

 

 

 

Niquelândia 18/10/2021 

André David Cavalcanti Junior 

Diretor e Proprietário 

 


