
MANUAL DO CANDIDATO

CONCURSO DE BOLSAS 2021

O objetivo deste manual é definir as regras do Concurso de Bolsas para o
ano letivo de 2021.

De acordo com o desempenho, podem ser concedidos descontos aos
candidatos sobre o valor total do curso, dividido em parcelas de acordo com o
plano de pagamento.

O Concurso de Bolsas é destinado aos candidatos que desejam matricular-se
nas turmas de 2021.

PARA INSCREVER-SE NA PROVA, O CANDIDATO DEVE:
1. Acessar o link https://bit.ly/2I1YTQe

2. Preencher todos os campos;
3. Clicar em enviar.

Ao concluir esse processo, o candidato receberá um e-mail com a
confirmação da inscrição.

O CANDIDATO É RESPONSÁVEL POR:

1. Atender às regras e aos requisitos estipulados para inscrição e
realização da prova.

2. Acessar o link recebido para a realização da prova no horário previsto.

SOBRE O CONTEÚDO DA PROVA:

O conteúdo que será cobrado na prova é referente aos anos específicos
anteriores aos prestados.

SOBRE A DURAÇÃO DA PROVA:

A prova terá duração 3 de horas.

SOBRE AS QUESTÕES DA PROVA:

https://bit.ly/2I1YTQe


A prova terá 30 questões de múltipla escolha, distribuídas como segue:

● 7o ano, 8o ano, 9o ano

05 português

05 matemática

05 ciências

05 história

05 geografia 

05 inglês

A prova terá 40 questões de múltipla escolha, distribuídas como segue:

● Ensino Médio

05 português

05 matemática

05 física

05 química

05 biologia

05 história

05 geografia

05 inglês

SOBRE OS DESCONTOS OBTIDOS:

1. O desconto, que varia de isenção de matrícula além de 20% a 40% de
acordo com o número de acertos, é pessoal e intransferível.

2. O desconto obtido não é acumulativo com nenhum outro tipo de
desconto já concedido, prevalecendo sempre o plano com menor valor.

3. O percentual para desconto segue o seguinte critério:
● 90% a 100% acertos - isenção de matrícula e 40% de desconto no valor da

mensalidade durante todo o período letivo em que estiver matriculado;
● 80% a 89% acertos - isenção de matrícula e 30% de desconto no valor da

mensalidade durante todo o período letivo em que estiver matriculado;
● 60% a 79% acertos - isenção de matrícula e 20% de desconto no valor da

mensalidade durante todo o período letivo em que estiver matriculado.
4. O desconto é concedido sobre o valor dos serviços. Não há desconto

em relação ao material didático.



SOBRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E A MATRÍCULA:

1. Os resultados serão informados via e-mail / whatsapp até 03 (três)
dias após a realização da prova.

2. Os descontos percentuais obtidos nas provas aplicadas têm validade
para efetivação da matrícula até o dia 18 de dezembro de 2020.

OBSERVAÇÕES FINAIS:

1. A inscrição no Concurso de Bolsas e a realização da prova não
garantem vaga ou reserva de vaga.

2. As vagas para as turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio
são limitadas e são inferiores ao número de candidatos que participam
do Concurso de Bolsas.

3. Para garantir vaga nas turmas é necessário realizar a matrícula. Para
se informar sobre os procedimentos para matrícula, os candidatos
devem entrar em contato com a Secretaria da escola.


