
INSCRIÇÕES PARA VAGAS NO 1º SEMESTRE 2023
Principais dúvidas

1) Para estudar nas Unidades de Ensino regulares, com exceção da Unidade Virtual, 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 - Ser aluno (ou ex-aluno) da escola-sede da Unidade de Ensino em que pretende estudar

5º - 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 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 2022, 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 2022, 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. 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.

https://bit.ly/CPM_aviso_matriculas_2023_2S


9) Como fico sabendo se fui selecionado para uma vaga?

Somente os candidatos selecionados receberão um e-mail da Cidadão Pró-Mundo confirmando que

conseguiram uma vaga no curso. Este e-mail será enviado com antecedência de no mínimo 2 semanas

ANTES do início das aulas (ATÉ MEADOS DE JANEIRO DE 2023), para que os selecionados tenham tempo

hábil para realizar o processo de matrícula (envio de documentos, aceite de termos, configuração de

e-mails, etc.).

Como em algumas Unidades de Ensino acontece uma 2ª chamada para as vagas, é possível que alguns

candidatos ainda sejam contatados posteriormente, no prazo máximo de até 2 semanas APÓS o início das

aulas (ATÉ MEADOS DE FEVEREIRO DE 2023).

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 no 1º semestre de 2023?

O curso de inglês da Cidadão Pró-Mundo, que habitualmente é um curso 100% presencial, ainda está

sendo ministrado de forma online em algumas Unidades de Ensino, incluindo a Unidade CPM Qualify

(curso preparatório para os exames de Cambridge). O planejamento é que todas as Unidades de Ensino

retornem de forma presencial à médio prazo, com exceção da Unidade Virtual, que sempre será online.


