BOLSÃO CURSO AVRO 2019
EDITAL
1.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1.

O Bolsão Curso Avro 2019 é um processo seletivo que tem como objetivo conced

descontos aos que desejam estudar em uma das turmas extensivas do Curso Avro.
1.2.

Turmas Extensivas participantes do concurso:

1.2.1.

Pré-Vestibular;

1.2.2. Pré-Técnico (9° ano)
1.2.3. Pré-Militar
1.2.4. Turma Avrinho (6° ano)

2.

INSCRIÇÃO

2.1.

Período: de 0h do dia 21/10/2018 (domingo) até às 23h59 do dia 20/11/2018 (terça-

-feira).
2.2.

Local: www.cursoavro.com.br

2.3.

A inscrição para o Bolsão Fator é gratuita, devendo, porém, o participante entregar

1 Kg de alimento não perecível no ato da retirada do Comprovante de Inscrição.

3.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

3.1.

Local para retirada: Secretaria do Curso Avro, situado na Rua Clarimundo de Melo,

57, Piedade - RJ.
3.2.

Período: de 21/11/2018 à 23/11/2018; das 14h às 21h.

4.

PROVA

4.1.

Data: 24/11/2018 (sábado), no horário das 09h às 12h.

4.2.

Os participantes deverão comparecer no local de prova com 60 minutos de antece-

dência do horário indicado para o inicio da prova, munido de:
4.2.1. Original de documento de identificação com foto;
CURSO PREPARATÓRIO AVRO
Rua Clarimundo de Melo, 57, Piedade – RJ
www.cursoavro.com.br
Tel.: 2596-8526

4.2.2. Comprovante de Inscrição;
4.2.3. Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis e borracha.
OBS.: Não será permitido ao candidato manter sob sua posse, no momento da prova,
qualquer tipo de equipamento eletrônico, materiais diferentes dos indicados neste item,
estojos, bolsas ou mochilas.
4.3.

Estrutura da prova:

4.3.1. PRÉ-VESTIBULAR – Prova objetiva do tipo múltipla-escolha com 30 (trinta) questões, sendo 15 (quinze) de Matemática, 15 (quinze) de Língua Portuguesa.
4.3.2. PRÉ-TÉCNICO – Prova objetiva do tipo múltipla-escolha com 30 (trinta) questões,
sendo 15 (quinze) de Matemática e 15 (quinze) de Língua Portuguesa.
4.3.3. PRÉ-MILITAR – Prova objetiva do tipo múltipla-escolha com 30 (trinta) questões,
sendo 15 (quinze) de Matemática e 15 (quinze) de Língua Portuguesa.
4.5.4. PRÉ-TÉCNICO – Prova objetiva do tipo múltipla-escolha com 30 (trinta) questões,
sendo 15 (quinze) de Matemática e 15 (quinze) de Língua Portuguesa.

5.

GABARITO OFICIAL E RESULTADO INDIVIDUAL

5.1.

O Gabarito oficial será divulgado no dia 24/11/2018 (Sábado), a partir das 21h pelo

site oficial do curso www.cursoavro.com.br.
5.2.

O Resultado Individual oficial será divulgado no dia 28/11/2018 (quarta-feira), a

partir das 14h, na secretaria do Curso Avro.
5.2.1.

O Resultado Individual somente será divulgado para o participante ou seu respon-

sável legal.

6.

CLASSIFICAÇÃO

6.1.

A classificação será proporcional ao número de acertos obtidos.

7.

BOLSAS DE ESTUDOS

7.1.

Os participantes que obtiverem a partir de 27 acertos terão direito a 100% de des-

conto no valor total da turma pretendida.
7.2.

Os participantes que obtiverem de 24 a 26 acertos terão direito a 60% de desconto
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no valor total da turma pretendida.
7.3.

Os participantes que obtiverem de 20 a 23 acertos terão direito a 50% de desconto

no valor total da turma pretendida.
7.4.

Os participantes que obtiverem de 16 a 19 acertos terão direito a 35% de desconto

no valor total da turma pretendida.
7.5.

Os participantes que obtiverem de 12 a 15 acertos terão direito a 20% de desconto

no valor total da turma pretendida.
7.6.

Os participantes que obtiverem até 10 acertos terão direito a 10% de desconto no

valor total da turma pretendida

7.7.

O desconto não se aplicará ao Material Didático e a nenhuma das outras turmas ou

atividades extras oferecidas pelo Curso Avro.
7.8.

Os descontos concedidos através deste Bolsão não são cumulativos com nenhum

outro desconto.

8.

MATRÍCULA

8.1.

Os participantes que obtiverem algum desconto deverão, para não perder o direito

à bolsa de estudos, efetuar a matrícula na turma pretendida até o dia 10/12/2018.

9.

CONDIÇÕES GERAIS

9.1.

Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para o Bolsão BOLSÃO CURSO

AVRO.
9.2.

A bolsa de estudos é pessoal e intransferível.

9.3.

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Direção do CURSO AVRO.
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