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ERRATA  

Chamada de Seleção  

Seleção de Candidatos ao Curso de Qualificação Profissional de Doula – 2021 

 

Item : Seleção 

Onde se lê: 

Serão considerados, através da análise da documentação entregue, a política de cotas, tal 

como prevista pela Lei nº 12.711/2012, e o ativismo em movimentos sociais ligados aos 

direitos das mulheres e LBTI+ e/ou em redes organizadas de mulheres/LBTI+. 

A reserva de vagas será praticada tal como prevista pelas Leis n° 12.711/2012 e nº 

13.409/2016, disponibilizando 50% (cinquenta por cento) do total de vagas efetivamente 

ofertadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola da 

rede pública (municipal, estadual ou federal). 

No preenchimento das vagas, 50% (cinquenta por cento) serão ofertadas aos candidatos 

que declararem renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um 

salário mínimo e meio) e 50% (cinquenta por cento) serão ofertadas aos candidatos que 

declararem renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo 

e meio). 

Do total de vagas ofertadas para candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 

1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio), 75% serão ofertadas para candidatos 

portadores de deficiência e/ou autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato deverá informar o grupo a que 

concorre no Processo Seletivo. 
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Serão selecionadas na primeira fase até 70 inscrições que passarão pela entrevista, tendo 

como base a análise do perfil pessoal e profissional e da carta de apresentação.  

Entrevistas: 05/04/2021 a 09/04/2021 – através da plataforma Zoom. Na ocasião a pessoa 

concorrente deve portar um documento de identificação com foto. Não haverá segunda 

chamada para a entrevista. 

O resultado final será composto da média ponderada entre a análise da carta de 

apresentação (60%) e da entrevista (40%), dispondo as inscrições em ordem decrescente 

onde as primeiras 35 colocadas estão aptas para a matrícula imediata e as demais 

configuram a lista de espera, caso hajam desistências. 

 

Leia-se 
 
Serão considerados, através da análise da documentação entregue, a política de cotas, tal 

como prevista pela Lei nº 12.711/2012, e o ativismo em movimentos sociais ligados aos 

direitos das mulheres e LBTI+ e/ou em redes organizadas de mulheres/LBTI+. 

A reserva de vagas será praticada tal como prevista pelas Leis n° 12.711/2012 e nº 

13.409/2016, disponibilizando 50% (cinquenta por cento) do total de vagas efetivamente 

ofertadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola da 

rede pública (municipal, estadual ou federal). 

Mediante a confirmação da apresentação do histórico escolar na etapa de entrevista. 

Sujeito a eliminação caso o candidato não apresente o mesmo. 

 

Serão selecionadas na primeira fase até 70 inscrições que passarão pela entrevista, tendo 

como base a análise do perfil pessoal e profissional e da carta de apresentação.  
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Entrevistas: 05/04/2021 a 09/04/2021 – através da plataforma Zoom. Na ocasião a pessoa 

concorrente deve portar um documento de identificação com foto. Não haverá segunda 

chamada para a entrevista. 

O resultado final será composto da média ponderada entre a análise da carta de 

apresentação (60%) e da entrevista (40%), dispondo as inscrições em ordem decrescente 

Resultado: 12/04/2021 – no site da EPSJV 

 

Rio de Janeiro, 19 de março de 2021. 

 


