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INFORMAÇÕES GERAIS

As inscrições para o Processo Seletivo Ismart 2024 estão
oficialmente abertas e essa é a primeira etapa! Para
participarem, os candidatos devem ser estudantes de
baixa renda, do 7º ou 9º ano (a depender do projeto), e
residir nas cidades de Belo Horizonte (MG), Cotia (SP),
Rio de Janeiro (RJ), São José dos Campos (SP), São Paulo
(SP) ou Sorocaba (SP) (a depender do projeto).

Essa etapa é totalmente gratuita, online e deve ser
realizada pela internet, exclusivamente pelo site
https://www.ismart.org.br/processo-seletivo/, enquanto
estiver disponível. 

Nesse momento, os candidatos deverão registrar os seus
dados pessoais, colocar o código de indicação de um
educador/professor ou aluno Ismart (caso tenham
recebido um) e adicionar informações sobre o
responsável. Além disso, deverão preencher o formulário
de perfil pessoal, o teste online e descrever informações
sobre si mesmos.

O que é a etapa de inscrições do
Processo Seletivo Ismart
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INFORMAÇÕES GERAIS

Dados de Cadastro: 

Suas informações são importantes para que possamos
acompanhar você durante todas as etapas do Processo
Seletivo. Por isso, preencha todos os dados com atenção
e, se necessário, peça ajuda de um(a) responsável! 

No campo "nome completo do candidato" sempre
coloque o nome do aluno que participará do Processo
Seletivo, para não causar confusões no processo de
inscrição. Caso você não tenha um número de telefone
próprio ou e-mail, não tem problema! Você poderá
preencher com os dados de um(a) responsável. 

Mas, atenção! Nossas comunicações serão enviadas para
os contatos colocados em sua inscrição. Não esqueça de
acompanhar seu e-mail, Whatsapp, nossas redes sociais
e nosso site. 

Antes de avançar as páginas do formulário de cadastro,
confira se todos os dados colocados estão corretos. 

Como funciona esta etapa
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INFORMAÇÕES GERAIS

Após preencher os dados de cadastro, antes de dar
continuidade na inscrição, leia atentamente nosso
Regulamento. Nesse documento estão descritos as
normas, os prazos e os procedimentos do nosso
Processo Seletivo de forma bem detalhada.

Você poderá tirar suas dúvidas e entender a fundo cada
etapa que acontecerá ao longo deste ano. 

Lembre-se: Você deverá acompanhar, no site do Ismart
e/ou no email cadastrado, eventuais modificações do
cronograma ou mudanças no Regulamento.

Você pode encontrar o documento mais atualizado na
página do Processo Seletivo do site Ismart. 

Regulamento
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INFORMAÇÕES GERAIS

Você poderá registrar seus dados pessoais e código de
indicação, caso tenha recebido o código de um
Professor ou de um estudante que já é Bolsista Ismart.

O objetivo do código de indicação é de
acompanhamento da relação de inscritos e
posteriormente, de classificados e não classificados em
cada etapa do Processo Seletivo por parte do Educador
e do Bolsista Ismart que forneceu o código ao
candidato.

Se você não recebeu nenhum código, não tem nenhum
problema! Você poderá se inscrever concorrendo às
vagas igualmente, sem nenhuma desvantagem em
relação aos demais candidatos associados ao código de
indicação. Fique tranquilo!

Códigos de indicação

Formação Ismart Online
Bolsistas 2023



INFORMAÇÕES GERAIS

Nesta parte, queremos saber mais sobre você. Mais uma
vez, atente-se às informações colocadas e não esqueça
de conferir se os dados descritos estão corretos. 

Você deverá colocar informações sobre o(a) responsável
por você ao longo do Processo Seletivo, seu endereço, o
nome e a localidade de sua escola e nos dizer como
você conheceu o Ismart. Se quiser indicar um colega
para participar das etapas junto com você, é o momento
também! 😊

Informações pessoais

A escolha do Projeto para o qual você vai concorrer
depende de sua série e idade! 

7º ano: 
Você poderá concorrer ao Projeto Ismart Online ou
concorrer ao Projeto Ismart Presencial Alicerce. 

Atenção: Todos os candidatos que concorrem ao Projeto
Ismart Presencial Alicerce concorrem,
automaticamente, ao Projeto Ismart Online também 😃

9º ano: 
Você concorrerá ao Projeto Ismart Presencial Bolsa
Talento. Não é possível se inscrever ao Projeto Ismart
Online.

Escolha do seu projeto



Depois de preencher todas as
informações pessoais para seu
cadastro e inscrição no
Projeto, você deverá preencher
os formulários de Perfil Pessoal
e Teste Online! Você terá até a
data final das inscrições para
enviá-los. E atenção! Caso você
não preencha os formulários, a
sua inscrição ainda NÃO estará
confirmada. 

Você poderá realizar o Perfil
Pessoal ou Teste Online a
qualquer momento durante o
período das inscrições.
Recomenda-se que o Perfil
Pessoal e o Teste Online sejam
realizados imediatamente
após a conclusão do cadastro,
tendo em vista que, se não
concluir a etapa até o fim do
prazo de inscrição, será
desclassificado do Processo
Seletivo.  

INFORMAÇÕES GERAIS

Perfil Pessoal e Teste Online

Não é necessário nenhum
preparo prévio para responder o
Perfil Pessoal. O Teste Online é
composto de 12 questões de
Português e 12 questões de
Matemática. Você só poderá
realizar a Teste Online uma vez. É
importante realizar o teste por
meio de um dispositivo
(computador, celular, tablet) com
acesso adequado à internet para
a atividade, que tem duração
prevista de, aproximadamente, 1
(uma) hora e 12 (doze) minutos.

Gisele da Silva
Bolsista Ismart Online 2021



EBA! Após todas as informações e formulários
preenchidos, sua inscrição está oficialmente confirmada
no Processo Seletivo Ismart!  Você receberá uma
mensagem de confirmação da realização da etapa no
endereço de e-mail cadastrado no sistema.

Ainda tem alguma dúvida? Assista o tutorial que
preparamos para você! 

INFORMAÇÕES GERAIS
Inscrição confirmada

CLIQUE AQUI PARA 
ACESSAR O TUTORIAL

Para acompanhar os resultados do Teste Online você deverá
acompanhar o site do Processo Seletivo com seu login e senha.
Além disso, não se esqueça de checar a sua caixa de e-mail e
Whatsapp! 

PREPARADO(A)?  Se inscreva em nosso Processo Seletivo
agora! Não perca a chance de fazer parte da rede Ismart e
transformar a sua vida através da Educação!

INSCREVA-SE AQUI



PRÓXIMOS
PASSOS



Para acompanhar como está sua inscrição no Processo
Seletivo Ismart 2024, fique sempre de olho no e-mail
cadastrado em nosso site oficial e acompanhe nossos
canais oficiais! É por lá que divulgamos as listas dos
selecionados para a próxima etapas, novidades do
processo e muito mais.

PRÓXIMOS PASSOS
Como acompanhar sua inscrição

Você já segue o Ismart nas redes sociais? Ainda não? Então siga
a gente agora mesmo, e fique por dentro de tudo que acontece
por aqui.                                                                                                     

 Instagram 
 Facebook 
  Linkedin
 Tiktok
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Transformando talentos em
protagonistas do futuro.
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