
 
 

 

PASSO A PASSO SIMPLIFICADO E DICAS IMPORTANTES (*) 
(*) Este passo a passo não substitui a leitura do Manual do Candidato onde você encontrará 

todos os detalhes do Programa. 

 

1. O Candidato realiza a inscrição para participar do vestibular da IES credenciada: 

✔ Fique atento à relação das Instituições de Ensino Superior (IES) Credenciadas que será 
divulgada em Diário Oficial e site do Programa; 

✔ Verifique se sua condição socioeconômica atende aos requisitos para participar do 
Programa; 

✔ Ao se inscrever para participar do vestibular não se esqueça de indicar a opção para o 
“Programa Faculdade Guarulhos”. 
 

2. Se aprovado no vestibular o candidato estará apto para continuar nas etapas de 

seleção do Programa: 

✔ Fique atento à Lista de Classificação Inicial que será composta pela unificação das 
listas de aprovados nos vestibulares das IES, mais a aplicação de critérios 
socioeconômicos de classificação e desempate. 

✔ Fique atento ao Diário Oficial do Município e site do Programa  
https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade. 
 
 

3. Se constar na Lista de Classificação Inicial, o candidato estará convocado para 

participar do processo de entrevista de triagem com a coordenação do Programa em dia 

e horário previamente divulgados nos canais oficiais: 

✔ Não se esqueça de levar os documentos que comprovarão as informações 
socioeconômicas prestadas; 

✔ Fique atento à divulgação nos canais oficiais da lista dos candidatos habilitados. 
 

 
4. Os 50 primeiros colocadas de cada curso estarão habilitados a assinar o Termo 

de Adesão ao Programa: 

✔ O Termo de Adesão deverá ser assinado pelo candidato habilitado para se tornar um 
bolsista; 

✔ A assinatura do Termo de Adesão poderá ser tanto em local/data específico como na 
IES no momento  da matrícula (será previamente divulgado); 

✔ Lembre-se, o candidato habilitado só será considerado um bolsista se tiver o Termo de 
Adesão assinado. 

 
 
5. Por fim, o bolsista deverá iniciar as aulas respeitando o calendário da IES: 

✔ O bolsista deverá respeitar as obrigações descritas nos documentos do Programa, tais 
como: assiduidade e aproveitamento acadêmico; 

✔ Fique atento às questões de assiduidade, aos canais de comunicação e as atividades 
propostas no decorrer do curso escolhido; 

✔ O Bolsista deverá ficar atento às regras e ao calendário de 2022 da IES credenciada 
escolhida; 
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