
 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Bolsas e Descontos  2020 

Como obter uma Bolsa ou Desconto? 

 

Realizar a Prova Avaliativa e ter um rendimento superior a 50% em cada disciplina; 

 

Como é a Prova Avaliativa? 

 

Realizada em um único turno, no dia 14 de janeiro, às 10h, na Unidade Centro (Av. Salgado Filho, 
230/501 – Galeria Santa Fé), com duração de 2 horas, e composta de 10 questões de 
Linguagens e 10 questões de Matemática, com fundamentação nos conteúdos do Ensino Médio; 

 

Quais as condições mínimas para a inscrição à realização da Prova Avaliativa? 

 

• No mínimo, estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio no ano de 2020; 

• Não estar matriculado em qualquer modalidade de curso do Certo Vestibulares para 2020; 

 

Qual a condição para a Bolsa 100% do valor do serviço? 

 

O aluno-concorrente que obtiver a nota máxima em ambas as provas, ganhará a Bolsa 100% do valor 
do Serviço referente ao turno(manhã,tarde ou noite) e Unidade (Centro ou Zona Norte) de sua 
escolha; 

 

Caso o rendimento do aluno-concorrente seja menor do que 100% e maior do que 50% no 
geral da Prova Avaliativa, como será calculado o seu Desconto? 

 

Será proporcional ao seu rendimento, com valores entre 10 e 90%, e o aluno-concorrente já sairá na 
hora sabendo qual será este Desconto a ser aplicado no valor do serviço no turno de sua escolha; 

 

O que será pago independentemente do Desconto e/ou Bolsa? 

 

Em qualquer caso de Desconto ou Bolsa, fica sabedor o aluno-concorrente ou seu responsável, que o 
custo com o material didático, R$ 1.680,00 à vista, será cobrado independentemente do serviço. 
Podendo ser parcelado em até 12 x R$ 160,00 no cartão ou cheque;  

Como será efetivada a matrícula? 
Serão feitos dois contratos: Um de Serviço e outro de material didático.  
O Desconto ou a Bolsa 100% será aplicada no contrato de serviço referente ao turno de escola; 
O contrato de material didático – Sistema MSA de Ensino – será firmado com o valor conforme 
exposto acima. 

Quala idade máxima para a realização da Prova Avaliativa? 
 
Não há idade máxima, somente a condição de curso do Ensino Mádio, terceiro-anistas, no mínimo; 
 
Quantas vagas serão disponibilizadas? 
 
Para a realização da prova serão 40 vagas; 
Para a efetivação de matricula dos classificados, serão 20 vagas; 
A data limite para a matrícula dos classificados será dia 18/01/2020, impreterível. 

 


