CONCURSO DE BOLSAS
COLÉGIO IDEAL 2018
TERCEIRÃO E CURSO
PRÉ-VESTIBULAR
O Colégio Ideal torna pública a abertura das inscrições e estabelece as normas para a
realização do CONCURSO PARA OBTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS TERCEIRÃO E
EXTENSIVO 2018, de acordo com as condições contidas neste regulamento.
1. OBJETIVO
1.1 O concurso visa a premiar estudantes de escolas públicas e privadas de toda Região
que desejam cursar, em 2018, a 3ª série do Ensino Médio(matutino ou noturno) ou Curso PréVestibular Extensivo (matutino ou noturno) no Curso e Colégio Ideal, com bolsas de estudos que
variam entre 30% (trinta por cento), 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) de
desconto nas mensalidades, de acordo com as especificações contidas neste edital.
2. INSCRIÇÕES
2.1
As inscrições para o Concurso de Bolsas Ensino Médio 2018 serão efetuadas
exclusivamente pelo site www.colegioideal.com.br, conforme os procedimentos especificados a
seguir.
2.2

Período: das 12h do dia 10 de dezembro/17 até o dia da prova

2.3

Taxa: a inscrição é gratuita.

2.4
Requisitos: a efetivação da inscrição do (a) candidato (a) implicará seu conhecimento e
aceitação plena das normas contidas neste edital.
2.4.1 Poderá se inscrever todo estudante de qualquer escola da Região que estiver apto a cursar
a 3ªsérie do Ensino Médio (Matutino ou Noturno) ou que desejar fazer o Extensivo (Matutino ou
Noturno) no ano letivo de 2018.
2.4.2 Todos os dados da ficha de inscrição deverão ser preenchidos corretamente, visto que as
informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do (a) candidato (a)
ou daquele (a) que o (a) representar. O Curso e Colégio Ideal não se responsabiliza por inscrições
atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas ou imprecisas.
2.4.3 A solicitação de condições diferenciadas, para portadores de necessidades especiais,
deverá ser encaminhada por escrito, no ato da inscrição.
2.4.4 O deferimento da inscrição está condicionada ao preenchimento completo de todas as
informações solicitadas na ficha, especialmente NOME COMPLETO, TELEFONE e E-MAIL.

2.4.5 Ao realizar sua inscrição o estudante autoriza livre de quaisquer ônus, o uso de seu nome,
voz, produção intelectual e imagem (foto ou vídeo), assim como de seu responsável (foto ou vídeo)
para fins exclusivos de divulgação de suas atividades, ou qualquer outra finalidade, podendo o
Colégio reproduzi-las ou divulgá-las junto aos meios de comunicação públicos ou privados, sem
necessidade de autorização expressa e por tempo indeterminado.
3. CONCURSO/PROVA
3.1

Data: 27/01/18 (sábado).

3.2

Horário: 8h30 às 13h.

3.3

Local de realização da prova: Curso e Colégio Ideal

3.4
O candidato (a) deverá comparecer ao local do concurso com antecedência mínima de 20
(vinte) minutos do horário do início da prova, munido (a) de Carteira de Identidade Original – não
será aceita cópia do documento, salvo em casos de perca e acompanhada de boletim de
ocorrência -, lápis, borracha, e caneta esferográfica azul ou preta.
3.5

A ausência do(a) candidato(a) o(a) eliminará do concurso automaticamente.

3.6
Ao término da prova, a mesma deverá ser entregue ao fiscal de sala, assim como o cartão
de respostas devidamente PREENCHIDO, CONFORME INSTRUÇÕES DADAS NO DIA DA
PROVA.
3.7
O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas depois de transcorrida 1
(uma) hora depois de seu início.
3.8 Em caso de empate o aluno que obtiver a maior nota na redação será classificado.
3.9 Será eliminado do concurso o (a) candidato (a) que:
a) utilizar-se de meios ilícitos para a execução das provas;
b) perturbar a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês com
qualquer um dos candidatos, dos fiscais, dos auxiliares ou dos coordenadores do concurso;
c) ausentar-se da sala de provas antes de seu término, sem o acompanhamento do fiscal ou
auxiliar;
d) for surpreendido, durante as provas, comunicando-se com outro(a) candidato(a) ou utilizando
máquina de calcular científica, telefone celular, livros, códigos manuais, impressos ou anotações.
4. PROVAS
4.1

A prova será composta de 77 questões objetivas mais redação.

4.2
A prova terá conteúdos relativos aos seguintes componentes curriculares:
Matemática, (07 questões) Física, (07 questões) Química, (07 questões) Biologia, (07 questões)
Língua Portuguesa, (07 questões) Literatura, (07 questões) Inglês ou Espanhol, (07 questões)
Geografia, (07 questões) História, (07 questões) Filosofia, (07questões) e Sociologia, (07
questões).
4.3
Cada questão terá 05 (cinco) alternativas, das quais apenas 01 (uma) será considerada
correta.
4.4
A prova escrita abrangerá os conteúdos programáticos do Ensino Médio.

5. BOLSAS/CLASSIFICAÇÃO
5.1 A classificação dos candidatos será por ordem decrescente, sendo o primeiro lugar para o
candidato que obtiver maior nota no cômputo geral dos candidatos inscritos, em cada uma das
bolsas pleiteadas.
5.2 Os candidatos concorrerão às seguintes quantidades de bolsas:
CURSO

TERCEIRÃO E EXTENSIVO

Nº DE BOLSAS DE

Nº DE BOLSAS DE

Nº DE BOLSAS DE

100%

50%

30%

10

15

20

6. RESULTADOS
• O gabarito da prova será divulgado a partir do dia 29/01/2018, às 14h.
• O resultado final será divulgado no Curso e Colégio Ideal, no setor de marketing, no dia
07/02/2018, às 10 h.
• Somente poderá gozar da premiação o aluno que comprovar, por meio de histórico escolar
e documentação civil, a série/ano indicado no ato da inscrição do Concurso de bolsas Ideal
2018.
• A Bolsa será válida somente para a anuidade do ano letivo de 2018, na 3ª Série do Ensino
Médio e/ou Curso Pré-Vestibular.
• Não serão aceitos recursos de Revisão de Resultado do Concurso de Bolsas Ideal 2018.
• O estudante contemplado com a Bolsa, terá um prazo máximo para a efetivação da
matrícula na série/curso para o qual foi classificado de 15 dias, a contar da data da
divulgação do resultado final.
• Obs.: Essa bolsa é intransferível, podendo ser usufruída somente pelo estudante
classificado. Não está incluso o material (apostilas) e o uniforme. Caso o aluno classificado
no Concurso de Bolsas já tenha desconto em sua mensalidade para 2018, será utilizado o
maior desconto entre o resultado do Concurso de Bolsas e o desconto já existente na sua
mensalidade para 2018.
Dúvidas serão dirimidas pela Direção do Colégio ideal.
Atenciosamente, Direção e Coordenação do Colégio Ideal.

