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Em 2015, o SINSERPU-JF oferece para 

você servidor sindicalizado e seu 

dependentes aulas de reforço escolar.

COMO FUNCIONA? Todos os servido-

res sindicalizados e seus dependentes 

que estão estudando e queiram tirar 

suas dúvidas nestas matérias podem-

se beneficiar desse serviço.

Q U A I S  S Ã O  A S  M AT É R I A S  

O F E R E C I D A S ?  M a t e m á t i c a ,  

Português, Física e Redação.

COMO OS HORÁRIOS SERÃO 

MODIFICADOS? O Projeto Aulas de 

Reforço Escolar é uma proposta nova 

e inovadora criada pelo sindicato. 

Acreditando que a qualificação e o 

estudo possibi l itam melhores 

oportunidades para os trabalhadores 

e seus dependentes. O SINSERPU – JF 

tentando beneficiar todos aqueles 

que buscam esse objetivo poderá 

modificar esse cronograma de 

horários de estudo através da procura 

dos próprios servidores.

COMO FAÇO MINHA INSCRIÇÃO? O 

servidor sindicalizado pode se 

inscrever ou fazer a inscrição de seus 

dependentes, através de uma ficha de 

inscrição que se encontra disponível 

no sindicato ou pelo site: 

QUANDO FIZ MINHA INSCRIÇÃO AS 

V A G A S  J Á  H A V I A M  S I D O  

www.sinser-

pu.org.br

Sindicato revoluciona mais uma vez
REFORÇO ESCOLAR

PREENCHIDAS. O QUE FAÇO? Não 

deixe de fazer sua inscrição. Será 

criado um cadastro de reserva que 

será utilizado ao longo de todo o ano 

de 2015. Aluno faltoso que tenha se 

ausentado sem justificativa mais de 

três vezes consecutivas, automatica-

mente perde sua vaga para outra 

pessoa da lista.

O PROJETO AULAS DE REFORÇO 

ESCOLAR CONTEMPLA? Os anos 

finais do ensino fundamental (antigo 

primeiro grau) e o ensino médio 

(antigo segundo grau). Aqueles que 

estejam estudando para concursos 

públicos, ENEM e queiram solucio-

nar suas dúvidas dentro das matérias 

oferecidas também podem participar.

O SINDICATO ESTÁ OFERECENDO UM 

CURSINHO? EU POSSO CONCLUIR 

MEUS ESTUDOS NO SINSERPU-JF? 

Não. O sindicato não está oferecendo 

um cursinho e não é possível concluir 

seus estudos no sindicato. O servidor 

e seus dependentes que queiram 

terminar seus estudos têm que 

procurar a secretaria de educação de 

nossa cidade e se inscrever em algum 

projeto oferecido pela instituição. 

Mas, pode-se beneficiar do Projeto 

Aulas de Reforço Escolar oferecido 

pelo sindicato para tirar suas dúvidas 

dentro das matérias Matemática, 

Português, Física e Redação. 

 

EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM O SINSERPU-JF 

E FALE COM O DIRETOR DO SINDICATO, JOAQUIM TAVARES, 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

*Os horários podem sofrer modificações para melhor se adequar às necessidades dos servidores e seus dependentes
* Teremos todas as Segundas, Terças, Quartas, Sextas e Sábados de 2015 aulas de reforço escolar.

HORÁRIOS (AS AULAS COMEÇAM NO DIA 2 DE MARÇO)

SEGUNDA-FEIRA (2/3)

SEXTA-FEIRA (6/3)

SÁBADO (7/3)

TERÇA-FEIRA (3/3)

QUARTA-FEIRA (4/3)

SEXTA-FEIRA (6/3)

15H ÀS 17H

15H ÀS 17H

14H30 ÀS 16H30

14H30 ÀS 16H30

9H ÀS 11H

9H ÀS 11H

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

REDAÇÃO

MATEMÁTICA

FÍSICA

MATEMÁTICA

PROFESSORA VANESSA

PROFESSOR GABRIEL

VAG S LI ITADASA  M

Professores Gabriel e Vanessa
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Servidor tem mais um vestibular 
com a parceria

PARCERIA

Servidor tem mais um vestibular com 

a parceria SINSERPU-JF/Estácio de Sá

Quem tem direito de fazer este 

vestibular?

Servidores associados e seus depen-

dentes 

Haverá descontos na mensalidade?

Terão direito a um desconto de 20% 

em todos os cursos da Estácio de Sá, 

excetuando Odontologia. 

Quando será o vestibular 2015?

 No dia 14 de março (sábado) entre 

13h30 e 15h30, na sede da entidade 

(Rua São Sebastião, 780). 

Como fazer a inscrição?

O servidor interessado deve fazer sua 

inscrição na sede da entidade entre os 

dias 2 de fevereiro e 12 de março, 

trazendo CPF, Carteira de Identidade e 

fornecendo o nome do curso, telefo-

ne e e-mail.

O que cairá na prova?

A prova será composta de uma 

redação de cunho avaliativo no que 

diz respeito à coerência de pensa-

mento e às normas gramaticais. 

Como será feita a divulgação dos 

aprovados?

Os vestibulandos que passarem 

receberão mensagem de texto no 

telefone, comunicando a aprovação 

da Estácio e ao confirmar irão ganhar 

isenção de matrícula. Os valores dos 

cursos com os respectivos descontos 

já se encontram no sindicato para 

consulta. 

Como saber sobre preços dos cursos 

e os devidos descontos?

O sindicato dispõe de uma tabela 

para consulta com os valores e 

descontos. 

Haverá opções de curso da Estácio 

em outros bairros da cidade?

Foi inaugurado recentemente o 

Campus da Zona Norte, que passará 

a funcionar a partir de março. Os 

cursos disponibilizados no local, 

entretanto, serão definidos pela 

direção da instituição. 

Como tirar dúvidas sobre os cursos, 

vestibulares e descontos?

Elas podem ser tiradas por meio do 

e-mail: 

Já aconteceram outros vestibulares 

semelhantes?

Sim.  Até agora já ocorreram cinco 

concursos por meio desta parceria. 

Desta forma, qualquer problema que 

ocorra envolvendo esses servidores e 

seus dependentes o sindicato 

interfere para auxiliar na resolução 

do impasse.  

Qual objetivo da parceria? 

O SINSERPU-JF se preocupa com o 

aprimoramento continuado do 

servidor, no sentido de proporcionar 

maior conhecimento e capacitação 

para o mercado de trabalho.

diegosgoncal-

ves@estacio.onmicorsoft.com


