PROVA DE

BOLSA

ATÉ 100%

REGULAMENTO
9° ANO AO
3° MÉDIO

Desconto de 10 a 100% nos valores das
mensalidades de acordo com o desempenho
do candidato no concurso.

DA PROVA E SUA REALIZAÇÃO:
1. A prova será realizada no dia 23 de outubro, às 08h na unidade
1 – Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 201 – CEP 07114-000.
E será efetivada através do preenchimento do formulário
próprio através do site e da entrega de 1 litro de leite até o dia
20/10 como comprovação da taxa de inscrição;
2. Após o fechamento do portão não será permitida a entrada de
nenhum aluno para a prova;
3. O candidato deverá estar munido do RG e do comprovante de
inscrição;
4. A prova é baseada no conteúdo anterior ao ano de ingresso do
aluno;
5. O aluno que realizar a inscrição da prova pelo site deverá
trazer obrigatoriamente 1 litro de leite até o dia 20/10 para
validar sua participação. O aluno que não trouxer até a data limite
não poderá participar, mesmo se tiver feito a inscrição.
6. Os descontos serão concedidos a partir da pontuação obtida da
somatória das questões objetivas e da nota da redação.
7. O desconto recebido não é cumulativo a qualquer outro tipo de
benefício financeiro concedido pela escola (como por exemplo,
desconto para irmãos e pagamento da anuidade), sendo que o
responsável poderá optar, no momento da matrícula, pelo
desconto que melhor lhe convier.
8. O desconto obtido nesse concurso será concedido a partir da 2ª
parcela (janeiro/2022).

9. A prova terá duração de 5h30. E o período de permanência
mínima é de 2h30;

DAS PROIBIÇÕES
1. Não será permitida em nenhuma hipótese o uso de aparelhos
eletrônicos, celulares, calculadoras no dia da prova de bolsa.
Caso seja constatado o uso de qualquer um desses itens, o
candidato estará automaticamente desclassificado.
2. Perderá o direito ao desconto obtido, o aluno ou o representante legal que violar qualquer uma das cláusulas do contrato de
prestação de serviços educacionais.

