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Capítulo 1
O que é o Ismart
Projetos e Critérios
Benefícios
Jornada Ismart

O QUE É O ISMART?
O Instituto Social para Motivar, Apoiar e ReconhecerTalentos (Ismart) é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que acredita no talento individual e no poder transformador da educação.
Oferecemos bolsas de estudo presenciais e online para jovens talentos de baixa renda, além de programas
de acompanhamento, desenvolvimento e orientação profissional, do ensino fundamental à universidade.

DESDE

1999

+ 150 mil candidatos
+ 11 mil alunos
beneficiados
+ 310 graduados no

mercado de trabalho

ONDE ESTAMOS:
Belo Horizonte;
Cotia;
Rio de Janeiro;

São José dos Campos;
São Paulo;
Sorocaba.

Nº DE VAGAS

Projeto Alicerce e Bolsa Talento: 200 vagas

Ismart Online: 1.000 vagas

ACREDITAMOS QUE, COM ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE,
TODOS PODEM SONHAR MAIS ALTO E ATINGIR O SUCESSO PROFISSIONAL.

QUAIS SÃO OS
PROJETOS DO ISMART?
O processo seletivo do Ismart identifica jovens
para três diferentes projetos:
Alicerce
Bolsa Talento
Ismart Online

Todos os aprovados também
podem ter oportunidades
durante o ensino superior.
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PROJETO ALICERCE
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O que é?
Curso preparatório com duração de dois anos. Os estudantes continuam frequentando sua escola de origem e,
no contraturno, têm aulas nas escolas particulares parceiras do Ismart.

Como funciona?
Durante o 8º e o 9º ano do ensino fundamental, estes alunos estudam presencialmente de segunda a sexta-feira,
em turmas formadas exclusivamente para o projeto. Ao fim do curso, os bolsistas realizam o vestibulinho. Em caso
de aprovação, passam a estudar apenas na escola particular parceira do Ismart e continuam recebendo todos os
benefícios durante todo o ensino médio.

Vagas disponíveis em:
Belo Horizonte;

Rio de Janeiro;

São José dos Campos;

São Paulo.

CRITÉRIOS:
Para concorrer às vagas do projeto Alicerce, o candidato deve, obrigatoriamente, atender a todos os critérios:
Estar devidamente matriculado no 7º ano do ensino fundamental;
Ter 13 anos ou menos até o final do ano corrente (nascidos depois de 1° de janeiro de 2008);
Possuir renda bruta familiar de, no máximo, dois salários mínimos nacionais por pessoa
R$ (R$ 2.200,00) e bens compatíveis com essa renda.

BOLSA TALENTO
O que é?
Projeto voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Os bolsistas Ismart ingressam nos
colégios particulares parceiros para cursar todo o ensino médio com bolsa de estudos integral, o que
inclui a matrícula, mensalidades e outros benefícios que estão descritos na página 6.

Como funciona?
Após os três anos, os estudantes aprovados em cursos e faculdades de excelência
podem continuar sendo apoiados durante o ensino superior, pelo Programa de
Desenvolvimento de Universitários do Ismart.

Vagas disponíveis em:
Belo Horizonte;
Cotia;
Rio de Janeiro;

São José dos Campos;
São Paulo;
Sorocaba.

CRITÉRIOS:
Confira os critérios e pré-requisitos para participar do Bolsa Talento:
Estar devidamente matriculado no 9º ano do ensino fundamental;
Ter 15 anos ou menos até o final do ano corrente (nascidos depois de 1° de janeiro de 2006);
Possuir renda bruta familiar de, no máximo, dois salários mínimos nacionais por pessoa
(R$ 2.200,00) e bens compatíveis com essa renda.
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ISMART ONLINE
O que é?

Desde 2014, o Ismart Online é também uma oportunidade aos talentos que destacaram no processo seletivo.

Os estudantes aprovados têm acesso a:
• Plataforma de estudos online com conteúdo de Português, Matemática e Redação;
• Atividades em equipe;
• Formações bimestrais.

Como funciona?
Você acessa as atividades do Ismart online pela internet, no horário que melhor se encaixar na sua
rotina. Além disso recebe acompanhamento dos tutores e a cada bimestre participa de formações com
outros participantes. Ao concluir o ensino médio, bolsistas Ismart Online aprovados em universidades
e cursos apoiados pelo Ismart recebem suporte do Programa de Desenvolvimento de Universitários.

Vagas disponíveis em:
Belo Horizonte;
Rio de Janeiro;

São José dos Campos;
São Paulo.

CRITÉRIOS:
Para participar, os candidatos devem
estar cursando o 7º ano em 2021.
Todos os candidatos concorrendo ao
Projeto Alicerce já estão automaticamente
concorrendo ao Ismart Online.

ENSINO SUPERIOR
Bolsistas Ismart que concluem o ensino médio, nos projetos
presenciais ou no Ismart Online, e são aprovados
em cursos e universidades apoiadas, acessam:
• Programas de desenvolvimento profissional;
• Suporte para ingressar no mercado de trabalho;
• Ajuda de custo durante a faculdade.
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BENEFÍCIOS OFERECIDOS
GRATUITAMENTE PELO ISMART
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PROJETO ALICERCE
E BOLSA TALENTO
• Bolsas de estudos integral;
• Auxílio transporte;
• Auxílio alimentação nos dias de aula;
• Material didático e uniforme;
• Programa de desenvolvimento e orientação profissional;
• Participação em eventos e atividades culturais;
• Bolsas em cursos de idiomas;
• Intercâmbios e preparação para estudar fora.

ISMART ONLINE

ENSINO SUPERIOR

• Plataforma online com plano de estudos e
personalizado;

• Programa de desenvolvimento e orientação
profissional;

• Preparação para a redação do Enem;

• Bolsa auxílio;

• Elaboração de projetos com o uso de tecnologia;

• Atividades de coaching;

• Acompanhamento de tutores e orientação de
bolsistas mais experientes da comunidade Ismart;

• Programa de mentoria;

• Participação em atividades e formações
presenciais para bolsistas e responsáveis;
• Oportunidades acadêmicas e culturais.

• Jornadas e encontros de formação universitária;
• Planejamento de carreira e inserção no mercado
de trabalho.
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JORNADA ISMART

Para concorrer às vagas dos projetos Alicerce, Bolsa Talento ou
Ismart Online, o candidato deve atender aos critérios descritos abaixo:
Estar matriculado, no 7º ano (Projeto
Alicerce e Ismart Online) ou 9º ano
(Projeto Bolsa Talento);

Renda bruta familiar de, no máximo,
dois salários mínimos por pessoa
(R$ 2.200,00) e bens compatíveis.

Ter, no máximo, 13 anos ou 15 anos
completos até o final do ano;

Desafio Ismart

Teste Online
Concluído

Setembro
e Outubro

1

4

5

Entrevista
Outubro e
Novembro

Prova Digital

2

Concluído

6
3
Avaliação
Socioeconômica
Agosto e
Setembro

CONTINUA

Resultado
Final
Dezembro
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7º ano
Projeto Alicerce
• Preparatório para o ensino
médio com duração de
dois anos.

• Bolsa de estudos integral no
ensino médio para estudar
em colégios particulares
parceiros.

• Os alunos continuam
frequentando sua escola
de origem e, no contraturno,
também estudam nas escolas
particulares parceiras
do Ismart.
• Vagas disponíveis em Belo
Horizonte, Rio de Janeiro,
São José dos Campos e
São Paulo.

9º ano
Projeto Bolsa Talento

• Vagas disponíveis em
Belo Horizonte, Cotia,
Rio de Janeiro,
São José dos Campos,
São Paulo e Sorocaba.
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7º ano
Ismart Online
• Plataforma de estudos online.
• Atividades em equipe e
formações presenciais
bimestrais.
• Acesso a oportunidades de
excelência.
• Vagas disponíveis em Belo
Horizonte, Rio de Janeiro,
São José dos Campos
e São Paulo.

ENSINO SUPERIOR
Os estudantes apoiados têm acesso
a atividades com foco no desenvolvimento profissional
e ingresso no mercado de trabalho, além de ajuda
de custo ao longo da faculdade.

ismart.org.br/processoseletivo
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Informações gerais
Checklist - Não esqueça de nada!
No dia da prova
Ainda com dúvida?

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA

07/07/2021 a 15/07/2021
CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA OBRIGATÓRIA
no site www.ismart.org.br/processoseletivo/

SIMULADO
Projeto Bolsa Talento
das 08h às 13h

18/07 e 25/07

Durante o simulado aproveite para testar:
• Internet

• Equipamento

Projeto Alicerce e
Ismart Online
das 13h30 às 18h30

• Funcionalidades da plataforma

CONTEÚDO

No site do ISMART ismart.org.br é possível encontrar todo o conteúdo
da prova, além de provas anteriores!

O QUE PRECISO PARA
FAZER A PROVA?

PROVA DIGITAL

01/08
Aqui você começa a prova

20

questões

de português

50

questões

de matemática

Provas de matemática
divididas em 3 partes.

NÃO HÁ REDAÇÃO

INTERNET

com velocidade mínima de

1 MBPS
COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR
com microfone e câmera frontal (selfie)
funcionando no mesmo equipamento

INFORMAÇÕES GERAIS
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DATA E HORÁRIO

01/08/2021
DOMINGO

8h às 13h

9° ano - Projeto Bolsa Talento

13h30 às 18h30

7° ano - Projeto Alicerce e Ismart Online

COMO FAÇO A PROVA?

Basta acessar o site:
https://www.ismart.org.br/processoseletivo/
Prova Digital

DURAÇÃO

4h
Para iniciar e concluir a prova, dentro
do horário informado acima

CHECKLIST
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NÃO ESQUEÇA DE NADA!

O que você precisa para a Prova Digital do Ismart
RG/Identidade

Somente se você não tiver um documento com foto,
será aceita a certidão de nascimento

Autorização do responsável e confirmação
de presença até 15/07
Pelo site http://processoseletivo.Ismart.org.br

Fazer simulados nos dias 18 e 25 de julho
Você pode fazer a prova sem realizar o simulado,
pois ele não é obrigatório.

Internet funcionando

Teste sua conexão wi-fi e tenha também uma conexão
de 3G ou 4G para usar como opção no dia da prova

Computador, tablet ou celular

com câmera de selfie e microfone funcionando no
mesmo equipamento
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NO DIA DA PROVA

EQUIPAMENTO
• Computador, tablet ou celular
com acesso à internet.
• Câmera frontal e microfone funcionando
no mesmo equipamento que fará a prova.

SOZINHO E NA
FRENTE DA CÂMERA
• Fique sozinho em um ambiente silencioso
e isolado durante a prova.
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RESPONSÁVEL
PELO ALUNO
• O responsável pelo aluno deve autorizar
a participação do mesmo no momento da
confirmação de presença até dia 15/07.

FICA A DICA

• É proibido usar máscaras, chapéus,
bonés ou fones de ouvido.

• Para ir ao banheiro, aperte o botão
ENVIAR E PAUSAR, conclua a pergunta
que está na tela e só então saia da
frente da câmera.

• É proibido usar calculadora, consultar livros,
cadernos ou outras páginas na internet.

• É permitido comer e beber
água durante a prova.

• Haverá auditoria no áudio e vídeo. Ou seja,
será conferido se cada candidato cumpriu as
regras da etapa.

• É permitido separar folhas de rascunho
para ajudar na hora da prova.

AINDA COM DÚVIDA?

Separamos as principais perguntas
e respostas para você no Blog do ISMART!

WhatsApp: (21) 99195 4950

ismart.org.br/blog
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Avaliação Socioeconômica
Saiba tudo sobre a etapa
Envio de documentos
Dúvidas frequentes - Todas as respostas estão aqui

SAIBA TUDO SOBRE A ETAPA
O QUE É?

Nesta etapa, são analisados documentos dos candidatos e de todos que moram na
mesma residência. O Ismart verificará se a renda bruta é de até dois salários

mínimos por pessoa da família (R$ 2.200,00).

QUEM É RESPONSÁVEL
POR ESSA ETAPA?
O responsável legal

do candidato é quem deve providenciar
todos os documentos e preencher as
informações no sistema.

POR QUE FAREMOS
ESSA ETAPA?
Para garantir que o candidato cumpra
o critério de renda do ISMART:

até dois salários mínimos por
pessoa da família (R$ 2.200,00).

COMO FUNCIONARÁ ESSA ETAPA?
Os candidatos serão divididos em 3 grupos de acordo com o desempenho na Prova Digital:
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Candidatos do 9º ano

Candidatos do 7º ano

Candidatos do 7º ano

Concorrem às vagas
presenciais (Bolsa Talento)

Concorrem às vagas
presenciais e online
(Alicerce e Ismart Online)

Concorrem exclusivamente
às vagas online
(Ismart Online)

Envio de documentos:
25/08 a 03/09

Envio de documentos:
25/08 a 03/09

Envio de documentos:
13/09 a 22/09

Fique de olho no seu e-mail!

No dia 25/08, enviamos um e-mail informando quando será sua vez de inserir
seus documentos na plataforma!
O período informado por e-mail é reservado para cada candidato. Não será
possível remarcar, atrasar ou enviar os documentos fora da data definida.
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VEJA UM EXEMPLO DE
CÁLCULO DE RENDA FAMILIAR:

Uma candidata mora com sua mãe, seu pai e seu irmão mais novo.
Veja o cálculo da renda por pessoa desta família:
Mãe

1

Pai

Candidata

Carteira assinada
Recebe
R$ 2.500,00/mês

Motorista de Aplicativo
Recebe
R$ 1.500/mês

Estudante
Recebe
R$ 300,00/mês

(salário)

(média dos últimos 3 meses)

do avô para fazer
um curso

Renda total

R$ 4.300,00

2

Renda total
4 pessoas

3

Irmão

Estudante
Não tem renda

Renda per capita
desta família

R$ 1.075,00

O resultado é menor que R$ 2.200,00
e a candidata cumpre o critério de renda para
participar do processo seletivo Ismart
ATENÇÃO:

Você deverá declarar todas as fontes de renda de todos os moradores da casa. Exemplo:
se trabalha de carteira assinada, se faz bico, se recebe pensão, se conta com ajuda
financeira de terceiros, se recebe aposentadoria, se recebe auxílio do governo, etc.
Some todos os valores recebidos por mês e envie ao Ismart.
Caso sua família seja registrada no Cadastro Único de Programas Sociais (CADÚnico)
e receba algum benefício de transferência de renda (ex: Bolsa Família), você deverá
apresentar o comprovante de cadastro (folha resumo). O comprovante deve ter sido
atualizado nos últimos 24 meses e conter os nomes de todos os moradores da casa.
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ENVIO DE DOCUMENTOS
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QUANDO SERÁ?

Cada estudante terá um período específico para
enviar os documentos.

Veja a data enviada para o seu e-mail!
POR ONDE DEVO ENVIAR OS DOCUMENTOS?

processoseletivo.ismart.org.br/login
COMO ACESSAR?

Utilize e-mail e senha de acesso ao sistema de cadastro
ACESSEI O SISTEMA.
QUAIS SÃO OS
PRÓXIMOS PASSOS?

Preparamos alguns vídeos
para te ajudar

Clique aqui para assistir

FIQUE DE OLHO

1

Confira seus dados

2

Indique todos os moradores da casa e
suas ocupações

3

Veja os documentos necessários para
cada morador da casa

4

Tire foto ou escaneie os documentos

5

Envie toda documentação pelo site

IMPORTANTE: todos os documentos devem ser referentes
ao mês de julho de 2021.
Como emitir os documentos

Assista aos vídeos tutoriais

15
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Caso falte algum documento, envie os que você já tem e providencie os documentos
que faltam. A equipe do Ismart entrará em contato por e-mail para solicitar os
documentos pendentes.

Você deverá aguardar a análise dos documentos e ficar de olho no e-mail.

O Ismart poderá solicitar novos documentos além dos enviados.

A solicitação, caso necessária, será por e-mail e com o prazo de dois dias úteis para enviar
os novos comprovantes.

ATENÇÃO:
Esta etapa é eliminatória. Ou seja, se o
prazo de envio não for respeitado, se
identificarmos fraudes ou erros

nas informações e documentos
enviados, o candidato será
desclassificado, mesmo que seja
aprovado nas etapa seguintes,
conforme regulamento
Os documentos enviados (fotos e
arquivos) devem estar legíveis!

DÚVIDAS FREQUENTES
TODAS AS RESPOSTAS ESTÃO AQUI!
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RENDA

1

Devo informar a renda bruta (sem descontos) ou valor líquido
(tirando INSS, imposto de renda, FGTS)?
Informe a renda bruta (sem descontos).

2

Como saber o tipo de ocupação de cada pessoa da casa?
Separamos essa informação para você no blog do Ismart, clique aqui.

3

Uma pessoa da família não trabalha de carteira assinada e faz trabalho
informal (bicos) ou recebe comissão. Como declarar a renda?
Some todos os valores recebidos nos últimos 3 meses e divida por 3,
para fazer a média.

4

Tenho casa própria/carro e/ou estudo em escola particular, serei
desclassificado?
O critério do Ismart é a renda familiar de até dois salários mínimos
(R$ 2.200,00) por pessoa. Os bens e padrão de consumo da família
devem ser compatíveis com essa renda.

5

A renda por pessoa (per capita) passou do limite, mas foi bem pouco.
Posso continuar no processo seletivo?
Não. O critério do Ismart é a renda familiar por pessoa (per capita) de
até dois salários mínimos (R$ 2.200,00).
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DÚVIDAS FREQUENTES
TODAS AS RESPOSTAS ESTÃO AQUI!
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DOCUMENTOS

1

Não tenho todos os documentos. E agora?
Envie todos os outros que possui. Você receberá por e-mail uma
solicitação dos documentos pendentes e terá dois dias úteis para
enviar o que faltou.

2

Não recebo conta de energia elétrica. Como faço?
Somente caso não receba o documento, aceitaremos outro
comprovante de residência atual.

3

Não tenho comprovante de residência. Como faço?
O comprovante de residência é obrigatório. São aceitos: conta de
energia elétrica (preferencialmente), água, gás, conta de telefone,
internet, cartão de crédito ou declaração de associação de moradores.

4

Alguns órgãos públicos não estão funcionando e preciso emitir
documentos. O que faço?
Para o RG (identidade) do candidato – aceitaremos provisoriamente
certidão de nascimento, porém, será obrigatório na próxima etapa.
Para a declaração de escolaridade atual, entre em contato
imediatamente com sua escola pois esse documento é obrigatório
e o candidato poderá ser desclassificado sem ele. Todas as demais
certidões necessárias podem ser emitidas via internet.

5

Se não enviar algum documento, serei desclassificado?
Sim. Enviar a lista de documentos completa é uma obrigação do
responsável legal do candidato. Qualquer documento faltante pode
resultar em desclassificação.
Orientações para emitir os documentos

No próximo capítulo, mais
detalhes sobre a próxima etapa!
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