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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DAS 

VAGAS DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 2022/1 

 

Vem tornar público Edital de processo seletivo para o preenchimento das vagas 

do Transporte Universitário do primeiro semestre de 2022. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - Poderão ser inscritas como usuários do Transporte Universitário as 

pessoas que necessariamente atenderem os seguintes pré-requisitos: 

a) ser comprovadamente, através do título de eleitor ou documento idôneo, 

residente no Município de Italva; 

b) estar matriculado e frequentando curso de Educação Profissional em 

Tecnólogo, de Graduação, Pós-graduação, Mestrado ou de Doutorado 

em Campos dos Goytacazes ou Itaperuna; 

c) estar matriculado e frequentando curso de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio seja na forma integrada (de carga horária mínima 

total de 2.400 horas) ou concomitante (de carga horária mínima total de 800 

horas) em Campos dos Goytacazes ou Itaperuna, desde que os cursos não 

sejam ofertados em Italva. 

 

2- DAS INSCRIÇÕES 

2.1 - As inscrições, para participação no processo seletivo para o 

preenchimento das vagas no Transporte Universitário, serão realizadas no 

período de 10 de janeiro a 24 de janeiro de 2022, através do formulário de 

inscrição acessado no site da prefeitura www.italva.rj.gov.br. 

2.2 – No ato da inscrição o candidato deverá anexar os seguintes 

documentos, de forma clara e visível das informações, sob pena de não 

homologação da inscrição: 

a) Carteira de Identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de residência sendo conta de água, ou de luz, ou de Internet 

a cabo/TV, em nome próprio, ou dos pais, cônjuges (certidão de casamento 

ou União Estável), ou terceiros com comprovação de vínculo; 

d) Comprovante do Programa Social (Bolsa Família) caso esteja inserido; 

e) Declaração de matrícula atualizada, com informação do curso, local onde 

serão ministradas as aulas presenciais e assinatura do declarante; 
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f) Grade escolar do curso contendo os horários e dias das aulas. 

2.3 - A ausência de qualquer documento especificado no subitem 2.2. do 

presente edital impedirá a participação no processo seletivo. 

2.4 - O aluno deverá informar quais dias precisa frequentar o transporte de 

acordo com a grade horária pedida. Portanto, informe EXATAMENTE quais 

são os dias de aula. Informamos que no decorrer do semestre se o aluno não 

apresentar presença nos dias informados, poderá haver suspensão do 

passe.  

2.5 - A inscrição do candidato implica o conhecimento e a total aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital, não podendo alegar 

desconhecimento. 

2.6 - O resultado preliminar de beneficiários dentro das vagas e lista de 

espera, serão divulgados em 27 de janeiro de 2022, no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Italva, www.italva.rj.gov.br. 

2.7 - Os candidatos que não concordarem com os resultados divulgados na 

primeira etapa, poderão encaminhar seus recursos, nos dias 28 a 30 de 

janeiro de 2022. 

2.8 - Os resultados dos recursos e resultado final serão divulgados, através 

do nome dos candidatos, no dia 31 de janeiro de 2022, no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Italva, www.italva.rj.gov.br 

 

3- SELEÇÃO PRÉVIA 

3.1 - Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade de atendimento, 

será realizada uma seleção prévia, que obedecerá aos seguintes critérios: 

a) alunos que iniciaram o curso de graduação nos anos anteriores da 

pandemia e que possuíam passe escolar ativo; 

b) alunos com graduação tem preferência em relação ao curso técnico; 

b) ser inscrito em programas sociais do governo; 

d) ordem de inscrição. 
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4- DO CÓDIGO DE CONDUTA 

4.1 - Para o bom funcionamento e convívio dentro dos ônibus, algumas regras 

deverão ser seguidas, caso contrário o estudante perderá a vaga e será 

chamado o próximo candidato na lista de espera: 

a) respeito entre os alunos e o motorista. Brigas, discussões ou 
provocações entre alunos não serão aceitas dentro do ônibus;  

b) o aluno é proibido de permanecer na cabine do motorista e a ele 
conversar só o necessário; 

c) não externar nenhuma parte do corpo pela janela (braço, mão, cabeça, 
etc.); 

d) é proibido: pôr os pés em cima dos assentos (bancos); viajar sem camisa; 

aparelhos sonoros que atrapalhem os colegas e o motorista; animais de 

estimação; bebidas alcoólicas; fumar; roupa de banho (moda praia); 

palavrões; palavras e atos com insinuações de baixo nível; bullying entre os 

colegas e comportamento inadequado que atrapalhe os colegas e o motorista 

(gargalhada e conversa alta, circulação dentro do ônibus, etc.). 

e) a Secretaria de Educação não se responsabiliza por objetos pessoais, que 

é de total responsabilidade do aluno, como também por atrasos não 

comunicados ao motorista responsável pelo veículo. 

 

5- DAS VAGAS 

As vagas serão disponibilizadas por setor de atendimento. Sendo: 

 

LINHAS DESTINO  VAGAS TURNO 

Linha 1 

Itaperuna 

Redentor 40 Noite 

Linha 2 UNIG 80 Noite 

Linha 3 
Fundação SJ, CEDERJ, CPEI, 
SENAC, UNOPAR, FAETERJ e 

Outras 
40 Noite 

Linha 4 IFF 40 Noite 

Setor 5 IFF 40 Manhã 

Setor 6 

Campos 

IFF 40 Noite 

Setor 7 
Uniflu, UCAM, Universo, 

Estácio, UFF, ETC, FAETEC, 
UENF e Outras 

40 Noite 

 

1- DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 - O candidato será responsável por todas as informações prestadas na 

inscrição, assim como por sua veracidade, arcando com as consequências 

de eventuais erros de preenchimento. 
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5.2 - A Secretaria Municipal de Educação não se responsabiliza por 

solicitações de inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas na comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 

a transferência dos dados. 

5.3 - As vagas serão distribuídas de acordo com as normas previstas neste 

edital. 

5.4 - A prestação de informação falsa pelo estudante ou pelo seu 

responsável, apurada posteriormente ao resultado, em procedimento que lhe 

assegure o contraditório e a ampla defesa, acarretará o cancelamento de seu 

benefício, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 

5.5 - No decorrer do oferecimento do benefício serão realizadas conferências 

nos horários especificados de cada aluno, verificando a utilização diária, em 

caso de não utilização no período de 15 dias consecutivos ou 20 dias 

intercalados, o aluno terá o benefício cancelado e será chamado o próximo 

candidato na lista de espera. 

5.6 - Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão 

analisados e resolvidos pela equipe da Secretaria municipal de Educação. 

5.7 – Para o segundo semestre do mesmo ano, em data estipulada pela 

Secretaria de Educação, o aluno deverá mostrar o boletim escolar para 

garantir sua vaga. Serão levados em conta os critérios de repetência. 
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ANEXO I 

CALENDÁRIO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO 
DAS VAGAS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 2022/1 

DATA ATIVIDADE 

10 de Janeiro a 24 de 
Janeiro 

Período de inscrições 

27 de Janeiro 
Divulgação da listagem preliminar e lista de espera 
no site da prefeitura. www.italva.rj.gov.br 

28 e 30 de Janeiro  Período de recursos 

31de Janeiro  Resultado dos recursos e resultado final 
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ANEXO II 

ITINERÁRIO:  ITALVA X ITAPERUNA X ITALVA – NOITE 

 

Saída – 17h 

Linha 1  Universidade Redentor 

Linha 2  UNIG 

Linha 3  
FSJ – UNOPAR – CEDERJ – SENAC - CPEI – FAETERJ 
- Outras 

Linha 4 IFF 

 

ITINERÁRIO:  ITALVA X ITAPERUNA X ITALVA – Manhã 

Saída – 06h 

Linha 5 IFF 

 

 

Pontos de saída de Italva: 

Posto da Boa Vista (Calcário); 

Bar do Sirênio; 

Rodoviária de Italva; 

Em Frente ao Cemitério Municipal; 

Em Frente à Microlins; 

Ponto da Curva – ponto da Italaje; 

Ao lado do Posto da BR; 

Em frente ao C. E. João Guimarães; 

Em frente à Creche Dona Wilmar Barros Assed; 

Cimento Paraíso - Paraqui; 

Posto do Ramiro.   
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ITINERÁRIO SETOR 2 - ITALVA X CAMPOS X ITALVA – NOITE 

 

Saída – 16h30min 

Linha 1  
CANDIDO – UNIVERSO – UFF - ISE-CENSA – FMC – 
FDC - FILOSOFIA - UENF 

Linha 2  IFF 

 

Pontos de saída de Italva: 

São Pedro Paraíso 

Cimento Paraíso - Paraqui; 

Em frente à Creche Dona Wilmar Barros Assed; 

Em frente ao C. E. João Guimarães; 

Em frente ao Armarinho Resende; 

Paragem de ônibus em frente a antiga IMIL; 

Biblioteca Machado de Assis (antiga Pipus Pizzaria); 

CIEP Brizolão; 

Marmoraria; 

Curva da Dona Chica (Calcário); 

 

Saída de Campos: UENF (Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia) e 

seguindo o seguinte Itinerário: UENF; FDC; UFF; UNESA; FAFIC; ISE-

CENSA, FMC; IFF; UNIVERSO; CÂNDIDO MENDES e em Italva fará o 

itinerário previsto. 


