INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS PARA VAGAS
NO 1o SEMESTRE 2022
Principais dúvidas
1) Para estudar nas Unidades de Ensino regulares (Unidades com previsão de retorno ao formato
presencial no 2º semestre de 2022), quais os critérios para a escolha dos candidatos / novos alunos?
A prova de nível indica a turma mais adequada para cada possível candidato. Além de levarmos em
consideração o número de vagas disponíveis para cada turma em cada Unidade de Ensino, usamos uma
lista de critérios para a priorização dos candidatos e escolha dos alunos, caso dois candidatos tenham o
mesmo perfil. Os critérios são considerados na seguinte ordem:
1º - Ter idade entre 11 anos (data de aniversário até 31 de março do ano de início do curso) e 25 anos (idade
em 31 de março do ano de início do curso)
2º - Estudar (ou ter estudado) em escola pública durante todos os anos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio (caso o candidato tenha chegado nesse nível)
3º - Estudar (ou ter estudado) em escola particular, com bolsa integral, durante todos os anos do Ensino
Fundamental e Ensino Médio (caso o candidato tenha chegado nesse nível)
4º - Ter à disposição um aparelho com acesso à internet (computador, tablet ou smartphone) que permita,
sem dificuldades, acesso a aplicativos para realização de aulas online ao vivo.
5º - Ser aluno (ou ex-aluno) da escola-sede da Unidade de Ensino em que pretende estudar
6º - Ordem de inscrição online (data e hora do preenchimento do formulário de inscrição online)

OBS: Candidatos que não se enquadram nos pré-requisitos acima podem se inscrever e concorrer a uma
vaga no curso, desde que:
a) compreendam que os candidatos que preenchem os critérios acima descritos terão prioridade para as
vagas;
b) haja vagas disponíveis nas turmas adequadas ao seu nível de inglês.

2) Para estudar na Unidade Virtual (Unidade com aulas exclusivamente online), quais os critérios para
a escolha dos candidatos / novos alunos?
A prova de nível indica a turma mais adequada para cada possível candidato. Além de levarmos em
consideração o número de vagas disponíveis para cada turma em cada Unidade de Ensino, usamos uma
lista de critérios para a priorização dos candidatos e escolha dos alunos, caso dois candidatos tenham o

mesmo perfil. Os critérios são válidos para o 1o semestre de 2022 e considerados na seguinte ordem:
1º - Estudar atualmente na CPM em alguma Unidade de Ensino
2º - Não residir nas cidades onde a CPM tem Unidades de Ensino físicas
3º - Ter idade entre 11 anos (data de aniversário até 31 de março do ano de início do curso) e 25 anos (idade
em 31 de março do ano de início do curso)
4º - Estudar (ou ter estudado) em escola pública durante todos os anos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio (caso o candidato tenha chegado nesse nível)
5º - Estudar (ou ter estudado) em escola particular, com bolsa integral, durante todos os anos do Ensino
Fundamental e Ensino Médio (caso o candidato tenha chegado nesse nível)
6º - Ter à disposição um aparelho com acesso à internet (computador, tablet ou smartphone) que permita,
sem dificuldades, acesso a aplicativos para realização de aulas online ao vivo.
7º - Ordem de inscrição online (data e hora do preenchimento do formulário de inscrição online)

OBS: Candidatos que não se enquadram nos pré-requisitos acima podem se inscrever e concorrer a uma
vaga no curso, desde que:
a) compreendam que os candidatos que preenchem os critérios acima descritos terão prioridade para as
vagas;
b) haja vagas disponíveis nas turmas adequadas ao seu nível de inglês.

3) Tenho idade entre 11 e 25 anos, mas não estudei em escola pública ou escola particular com bolsa
integral durante todos os anos de estudo. Ainda assim, tenho chances?
Sim, mas é necessário ressaltar que os candidatos que preenchem todos os critérios descritos na pergunta
anterior terão prioridade para as vagas.

4) Tenho idade entre 11 e 25 anos, fiz minha inscrição para estudar no 2º semestre de 2021, fiz a
matrícula mas fiquei em lista de espera. Como devo proceder?
Você deverá preencher novamente o formulário de inscrição online, assinalando que seu nome consta da
lista de espera da Unidade de Ensino na qual você deseja estudar. Só serão considerados candidatos que
preencherem novamente o formulário. Você terá prioridade no processo de matrícula desde que apresente
o comprovante de matrícula, demonstrando que você ficou em lista de espera.

5) Tenho idade superior a 25 anos, fiz minha inscrição para estudar no 2º semestre de 2021, fiz a
matrícula mas fiquei em lista de espera. Como devo proceder?
Você deverá preencher novamente o formulário de inscrição online, assinalando que seu nome consta da
lista de espera da Unidade de Ensino na qual você deseja estudar. Como a partir de agora as novas vagas
devem priorizar alunos de até 25 anos, que estudam ou estudaram em escola pública ou escola particular
com bolsa integral, após todos os candidatos que preenchem os pré-requisitos serem atendidos, caso haja
uma vaga disponível na turma adequada ao seu nível de inglês, você terá prioridade no processo de
matrícula.

6) Como fazer para entrar para a lista de espera?
Listas de espera são geradas por algum tipo de eventualidade ocorrida no semestre anterior, mas não são
frequentes e não devem ser uma ferramenta habitual para a prática das matrículas. Por esta razão, não é
possível entrar para nenhuma lista de espera. Temos Unidades de Ensino em diversas regiões do estado
de São Paulo, além de 1 Unidade no Rio de Janeiro. Verifique a localização e o horários das aulas em cada
Unidade e, caso não encontre nenhuma outra Unidade que seja conveniente para você, sugerimos que
você CLIQUE AQUI e se inscreva para receber um aviso quando o período de inscrições para o semestre
seguinte for iniciado.

7) Tenho menos de 11 anos. Posso me candidatar a uma vaga no curso?
Não. Desde agosto de 2019, a CPM só aceita alunos com idade a partir de 11 anos (data de aniversário até
31 de março do ano de início do curso).

8) Posso fazer a inscrição online para mais de uma Unidade de Ensino?
Para que possamos atender o maior número possível de candidatos, o ideal é que você faça sua inscrição
online em apenas uma Unidade. Verifique a localização e o horário das aulas em cada Unidade e escolha a
que for mais conveniente para você. Assim, ao receber seu cadastro, saberemos que você realmente tem
interesse na vaga.

9) Como fico sabendo se fui selecionado para uma vaga?
TODOS os candidatos que fizerem inscrição online receberão um retorno da Cidadão Pró-Mundo

informando se foram ou não selecionados para as vagas. Como o período de inscrições geralmente se
estende por mais de 1 mês, nossos voluntários levam algum tempo para entrar em contato com os
candidatos. Portanto, se o retorno estiver demorando a chegar, fique tranquilo.
Os candidatos PRÉ-SELECIONADOS serão instruídos sobre como fazer a matrícula online obrigatória. Os
candidatos NÃO SELECIONADOS também serão notificados.

10) Quantas vagas são abertas para novos alunos por semestre?
O número de vagas disponíveis em cada Unidade de Ensino é variável e muda de um semestre para outro.
Vários fatores influenciam no número de vagas, como a quantidade de turmas existentes da Unidade, o
número de voluntários e o nível de inglês dos candidatos. Acontece às vezes, inclusive, de algumas
Unidades não abrirem vagas para novos alunos em um determinado semestre.

11) O curso de inglês da CPM retornará ao formato presencial em 2022?
Durante todo o 1º semestre de 2022, as aulas do curso de inglês da CPM continuarão acontecendo de forma
remota (aulas online).
Como forma de retomar o contato pessoal e, gradualmente, retornar às atividades presenciais, estamos
programando alguns eventos presenciais para o próximo semestre, sendo que nestas ocasiões a presença
de students ou volunteers será opcional e não obrigatório. As Unidades de Ensino oferecerão alternativas
online para os que não puderem/ quiserem participar.
É imprescindível que os candidatos tenham ciência de que, apesar de poderem assistir às aulas online
durante o 1º semestre de 2022, esta situação é excepcional e temporária (condição implementada
exclusivamente em virtude da pandemia) e as aulas deverão voltar a ser presenciais a partir do 2º semestre
de 2022, o que significa que, quando o curso voltar a ser presencial, todos os alunos deverão comparecer
presencialmente à Unidade de Ensino em que estão matriculados para assistir às aulas. Diante disso,
sugerimos que a escolha da Unidade de Ensino leve em consideração o endereço da Unidade, assim como
o dia e o horário em que as aulas são oferecidas

