
   

 

1 

 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 227/2022 – 04 DE OUTUBRO 

INFORMATIVO - PROCESSO SELETIVO PARA NOVOS GAUSSIANOS 2023 
 
PREZADOS(AS) ALUNOS(AS) E FAMILIARES, 
 
É com alegria que anunciamos a abertura das inscrições para o Processo Seletivo para novos Gaussianos 
2023, este ano com uma novidade: bolsas online para jovens da rede pública de qualquer cidade do Brasil, 
desde que possua renda per capita até 1,5 salário mínimo. 
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Os estudantes de escolas públicas que pretendem fazer o pré-vestibular no próximo ano já podem concorrer 
a uma bolsa Gauss, que inclui como benefícios: 
 

 uma bolsa de estudos integral em um cursinho parceiro 

 mentoria individualizada 

 suporte psicológico e pedagógico 

 plataformas especializadas de redação e simulados 

 aulas de reforço 

 auxílios financeiros conforme necessidade 

 rede de apoio e contatos 
 
O Gauss oferece vagas presenciais em Aracaju, Brasília, Curitiba, Salvador e São Paulo, e on-line em todo o 
Brasil. 
 
As inscrições já estão abertas e irão até 30 de novembro. No dia 10 de dezembro, os interessados farão uma 
prova on-line, no período da manhã, e uma redação, no período da tarde. A última fase, em janeiro de 2023, 
é uma entrevista virtual. 
 
Para realizar a inscrição, 100% gratuita, basta ler o Edital de Seleção e preencher o pré-cadastro disponível 
no site: https://gauss2023.trieduc.com.br/, e depois seguir as orientações recebidas. 
 
Acessem nossas redes sociais: 
 

 Facebook 

 Instagram 

 LinkedIn 
 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 
ajudá-lo (a) da melhor maneira possível.  
____________________________________________________________________________________ 
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CONTATOS DA SECRETARIA:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br        

 

DATA DO ENVIO: 04/10/2022 

Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

PORTAL DO(A) ALUNO(A) 

ALUNO@NET 

 

PÁGINA DO(A) ALUNO(A)  CALENDÁRIO 2022  

SITE - SANTA MARCELINA 

CULTURA  

SITE - EMESP TOM JOBIM COMUNICADOS 2022 

https://projetogauss.org/wp-content/uploads/2022/08/EDITAL1-2022-UNICO_vfinal.pdf
https://gauss2023.trieduc.com.br/
https://www.facebook.com/projetogauss/
https://www.instagram.com/projetogauss/
https://www.linkedin.com/company/projeto-gauss/
mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br
http://wae.emesp.org.br:8090/waeweb/servlet/hwalgn?2
http://wae.emesp.org.br:8090/waeweb/servlet/hwalgn?2
https://emesp.org.br/alunos/calendario-academico-alunos/
https://emesp.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Calendarios2022_EmespX.pdf
https://www.santamarcelinacultura.org.br/
https://www.santamarcelinacultura.org.br/
https://emesp.org.br/home/
https://emesp.org.br/comunicados-2022/

