Edital: PROCESSO DE ADMISSÃO DO INSTITUTO GERMINARE – 2019/2020
O Processo de Admissão será composto pelas seguintes etapas:
I – INSCRIÇÃO (de 12/03 até 05/05)
A inscrição será feita através do preenchimento do Formulário de Inscrição, que será
disponibilizado por meio de um link em nosso site (www.institutogerminare.org.br). É
imprescindível que o candidato tenha CPF para realizar o cadastro em nosso site.
Ao finalizar o preenchimento dos dados requeridos, deve-se enviar um vídeo, no qual o
candidato falará um pouco sobre si mesmo, seguindo o roteiro abaixo.
Orientações para o vídeo:
•
•
•
•
•

Esse vídeo deverá ter a duração de até 1 minuto;
O nome do arquivo de vídeo deve seguir o formato “1º Nome e SobrenomeCPF”. (Exemplo: João Souza-34286632800);
O vídeo deve exibir de forma nítida o rosto do candidato;
Para obter uma melhor qualidade da gravação, procure um local com boa
iluminação e que seja silencioso, para que não haja interrupção e ruídos;
Não use a câmera frontal (“câmera de selfie”), no caso dos smartphones, utilize
a câmera traseira na horizontal.

Caso o candidato/família tenha dificuldade na realização do vídeo/inscrição, poderá
entrar em contato com Instituto Germinare, das 7h às 16h, pelo número 3623-6000 ou
no e-mail admissao@germinare.org.br. Entrem em contato o mais rápido possível,
não deixem para última hora!
ATENÇÃO! O vídeo será um critério eliminatório, pois os candidatos já serão
avaliados de acordo com a apresentação pessoal. Assim, nem todos que se
inscreverem e enviarem seus vídeos serão classificados para a seguinte etapa
(prova).
O vídeo deverá ser enviado juntamente com o formulário de inscrição.

Roteiro do vídeo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qual o seu nome completo?
Qual a sua idade?
Com quem você mora?
Por que você quer estudar no Instituto Germinare?
Como você se imagina daqui a 20 anos?
Qual o seu maior sonho?

ATENÇÃO! O número de vagas para as INSCRIÇÕES este ano será limitado.
Quando atingirmos 3500 candidatos, as inscrições serão encerradas, mesmo que
haja a data limite (05/05).

II – PROVA
A segunda etapa consistirá de uma prova dissertativa de Português e de Matemática,
com foco em raciocínio lógico e em interpretação de texto. A prova acontecerá no mês
de Junho de 2019.
Os locais de prova e data específica serão divulgados ao longo do processo, por meio
do
e-mail
informado
na
inscrição
e
por
meio
do
nosso
site
(www.institutogerminare.org.br).

III – DINÂMICA E VIVÊNCIA
Na terceira etapa, os candidatos deverão comparecer ao Instituto Germinare para a
realização de uma dinâmica em grupo, que acontecerá durante o mês de Julho de
2019. Após o período de dinâmicas, iniciaremos as Vivências (durante o mês de
Agosto de 2019), em que os candidatos deverão comparecer ao Instituto, durante dois
dias, em período integral (das 7h às 16h30min), para acompanharem a rotina de um
aluno Germinare.
ATENÇÃO! Tendo em vista que o período de dinâmicas corresponde às férias
escolares, se o candidato tiver qualquer compromisso na data marcada dessa
etapa, poderá entrar em contato com nossa equipe, que analisará caso a caso
para atender melhor a todos.
Lembrando que a Disponibilidade é um dos valores do Instituto Germinare e, portanto,
é imprescindível que responsáveis e candidatos o demonstrem em todas as etapas do
Processo de Admissão.

ATENÇÃO! Antes de iniciarmos a etapa IV, convocamos os candidatos e
responsáveis aprovados na ETAPA DE DINÂMICA E VIVÊNCIA para
comparecerem ao Instituto Germinare para uma reunião que tem o propósito de
explicar mais a fundo sobre a proposta da escola e seus objetivos.

IV – AGENDAMENTO DE ENTREVISTA DOMICILIAR
A última etapa do Processo de Admissão será feita exclusivamente com os
responsáveis. A entrevista será realizada na residência de cada candidato, de modo
que os responsáveis serão avisados com antecedência sobre as respectivas datas e
horários da visita.
Todas as quatro etapas do Processo de Admissão são eliminatórias. Portanto, aqueles
que efetuarão a matrícula no Instituto Germinare têm de ser aprovados em cada uma
das etapas.
Em 2020, teremos até 200 vagas disponíveis para os alunos ingressantes no 6º
ano.

