MANUAL DO CANDIDATO
CONCURSO DE BOLSAS
1. Este concurso é aberto a estudantes que queiram fazer o curso Pré-vestibular Extensivo, no período NOTURNO.
2. As inscrições para o concurso de bolsas de estudo para o curso Pré-vestibular, são gratuitas e devem ser feitas
no seguinte endereço eletrônico www.megainformatica.net. Após concluir o cadastro, uma mensagem de
confirmação será encaminhada ao e-mail cadastrado. As inscrições deverão ser feitas durante o período
compreendido entre os dias 23/11/2019 a 13/12/2019 até 12:00 horas. A prova será composta da seguinte
maneira:
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Curso
Extensivo
(noite)

Matemática e
suas Tecnologias

Ciências da
Natureza e suas
Tecnologias

Qtde Questões

15

15

Ciências da
Humanas e
suas
Tecnologias
15

Linguagens,
Códigos e suas
Tecnologias

Total

15

60

O concurso acontecerá no dia 14/12/2019 (Sábado), com início às 08:30h.
A prova terá duração de 3:30 horas.
No dia da prova, o estudante deverá estar de posse de seu documento de identidade original.
Não será permitida a entrada de retardatários.
Os candidatos serão contemplados com bolsas de estudo, conforme a nota obtida na prova. As bolsas de estudo
serão válidas para o Curso Pré-vestibular extensivo 2020 na unidade Cláudio-MG ou Carmo da Mata. Para mais
informações, o estudante poderá entrar em contato pelo telefone (37) 99942-8182.
A prova de bolsas é um evento de caráter social, inclusivo e de oportunidade para estudantes que possuem um
bom desempenho escolar.
Não será considerada em hipótese alguma a participação de alunos que já possuem graduação superior.
Ficando o candidato ciente das condições para concorrer ao percentual de bolsa de estudos. SOMENTE
ALUNOS QUE ESTARÃO CURSANDO EM 2020 o 2º ou 3º ano do Ensino Médio, bem como alunos que
concluíram o Ensino Médio.
A participação na prova de bolsas é totalmente gratuita, isentando assim o Mega Pré-vestibular, de se
responsabilizar por qualquer necessidade especial que o aluno precise para participar da mesma.
Caso seja detectado possível erro de digitação/impressão na prova ou possibilidades de alteração de gabarito ou
anulação da questão, o candidato deve se manifestar no 1º dia útil após a prova. Após este prazo não será
considerado nenhum tipo de alteração no gabarito e na classificação dos candidatos.
A prova cobrará todas as matérias e assuntos de conhecimentos gerais em Matemática, História, Geografia,
Língua Portuguesa, Química, Física e Biologia. O valor total da pontuação de cada candidato será representado
pelo total de acertos que o mesmo obtiver nas provas.
O conteúdo das provas é equivalente ao praticado durante o Ensino Médio.
O participante poderá utilizar para realização das provas os seguintes materiais: caneta azul ou preta. É
expressamente proibido o ingresso no local das provas portando qualquer aparelho eletrônico, tais como
celulares, calculadoras, etc.
O participante que for flagrado utilizando qualquer meio ilícito para fraudar o exame será automaticamente
eliminado.
O Mega Pré-vestibular, vai beneficiar os melhores classificados que não zerarem nenhuma disciplina na prova,
com as seguintes bolsas:
1º Lugar (maior nº

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar

5º ao 10% Lugar

01 Bolsa 70%

02 Bolsas 50%

02 Bolsas 30%

04 Bolsas de 20%

de acertos)

01 Bolsa 100%

17. O material didático utilizado no curso não está incluso na bolsa de estudos.
18. Somente terão direito ao benefício das bolsas os classificados que se matricularem e se tornarem efetivos alunos
do Curso Pré-vestibular. Caso um ou mais alunos dentre os melhores classificados não manifestar interesse em
utilizar a bonificação oferecida, as bolsas NÃO serão destinadas aos participantes melhores classificados
anteriores.
19. O Participante que eventualmente não queira usufruir da premiação, não poderá ceder tal direito a terceiros e/ou
negociar financeiramente a mesma, tendo tal premiação caráter pessoalíssimo e exclusivo para o curso Prévestibular 2020.
20. No caso de empate na quantidade de acertos, o desempate dará para o aluno que acertar a questão de
matemática com peso maior.
21. O gabarito será divulgado nas redes sociais da escola ou poderá ser consultado pessoalmente no Curso Mega
Pré-vestibular.

