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INFORMAÇÕES GERAIS 

O Curso Equação Certa, através de suas atribuições, torna público por 
meio deste Edital, aos interessados, as normas e procedimentos para obtenção 
de Bolsa de Estudo para o ano letivo 2021, a saber: 

I. DO NÚMERO DE BOLSAS

Serão concedidas 40(quarenta) bolsas para os quarenta primeiros 
colocados, com os seguintes percentuais de descontos: 

1º classificado: 70% 
2º classificado: 60% 
3º classificado: 55% 
4º classificado: 50% 
5º classificado: 45% 
6º ao 10º classificado: 40% 
11º ao 20º classificado: 35% 
21º ao 30º classificado: 30% 
31º ao 40º classificado: 25% 
41 ao 50º classificado: 20% 

II. DAS INSCRIÇÕES

• Período: 16 de novembro a 12 de dezembro de 2020.
• A inscrição deverá ser efetuada on-line pelos pais e/ou responsáveis do 
candidato, mediante preenchimento COMPLETO do Formulário de 
Inscrição, disponibilizado no seguinte endereço eletrônico:
(www.equacaocerta.com.br).

III. DA NULIDADE DA INSCRIÇÃO 

Será considerada nula a inscrição efetuada com dado comprovadamente 
falso ou em desacordo com qualquer requisito estabelecido e constante nesse 
Edital. 

Documentação Exigida 

• Dos participantes: Cópia do RG e/ou Cópia do CPF

IV. DAS PROVAS

• Aplicação: 13 de dezembro de 2020
• Local: Av. Ininga, 645 - Jockey, Teresina -PI
• Horário: 8h às 12h. 
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V. DA ESTRUTURA DAS PROVAS

Disciplina Quant. de Questões Tipo de Prova 

Linguagens 10 Múltipla Escolha 

Matemática 10 Múltipla Escolha 

Física 10 Múltipla Escolha 

Química 10 Múltipla Escolha 

Biologia 10 Múltipla Escolha 

Redação 01 Produção Textual 

• Cada disciplina terá o valor de 10 pontos
• As provas abordarão o conteúdo programático do ENEM 2019

VI. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO

A Seleção dos participantes será feita de acordo com a nota obtida na 
prova escrita e na Redação de um texto em Português; com tema proposto no 
ato da realização do concurso. Só terão a contemplação os alunos com as 
seguintes médias: 

1º classificado: 9,0 
2º ao 5º classificado: 8,5 
6º ao 10º classificado: 8,0 
11º ao 20º classificado: 7,5 
21º ao 30º classificado: 7,0 
31º ao 40º classificado: 6,0 
41 ao 50º classificado: 6,5 

Sua realização deverá seguir as determinações abaixo: 

A) Ao participante só será permitida a realização das provas na data e horário
definido no Edital do Concurso;
B) Os participantes deverão chegar ao local da prova, no mínimo, com 30
minutos de antecedência; após o horário fixado no item IV, não ingressarão e
nem farão as provas;
C) Não será permitido o uso de quaisquer equipamentos eletrônicos, tais como:
celulares, equipamentos de áudio/vídeo, bips, etc., durante a realização das
provas;
D) A Redação será feita somente com caneta esferográfica de cor preta;
E) A Redação deve ser escrita em letra cursiva (manuscrita);
F) Não consultar quaisquer materiais gráficos, bibliográficos ou documentais.
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VII. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL

A Redação será corrigida observando-se os seguintes critérios: 
I - Fidelidade ao tema proposto; 
II - Capacidade do aluno de organizar os argumentos que fundamentarão 

as conclusões do texto; 
III - O emprego da norma culta da língua; 
IV- A utilização correta dos recursos da Língua (Gramática).

VIII. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Na hipótese de igualdade de nota final terá preferência sucessivamente, o 
participante que: 

A) Obtiver maior nota na prova de Redação;
B) Obtiver maior nota na prova de Matemática;
C) Obtiver maior nota na prova de Linguagens.

IX. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Curso O Resultado Final estará disponível no site do 
(www.equacaocerta.com.br), a partir das 18h do dia 17 de dezembro de 2020.

• Não serão fornecidas declarações, certificados ou certidões relativos à
classificação dos participantes, valendo, para tal fim, os resultados divulgados.
• Não serão fornecidas declarações, cópia de documentos, certificados ou
certidões relativos a notas de participantes não classificados.
• Será de inteira responsabilidade do participante / Pai ou responsável
acompanhar o andamento do concurso por meio do site ou de comunicados
pertinentes.

X. DA ABRANGÊNCIA DA BOLSA DE ESTUDO

Compreende-se como Bolsa de Estudo do Curso Equação Certa, a 
concessão de descontos nos valores das mensalidades, ficando a cargo dos 
pais e/ou responsáveis as despesas com trabalhos e atividades curriculares e 
extracurriculares. 
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XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. As bolsas de 70%, 60%, 55%, 50%, 45%, 40%, 35%, 30%, 25% e 20% só
serão concedidas para os participantes que obtiverem a classificação conforme
o item I, sendo intransferíveis.
2. Os alunos contemplados com bolsas terão até 05 dias após a divulgação do
resultado do Teste para efetuar a matrícula com o desconto obtido, após esse
prazo, o desconto estará automaticamente cancelado.
3. O desconto concedido pela aquisição da bolsa só terá validade de 1(um) ano.
4. Em hipótese alguma, a taxa de inscrição será devolvida.
5. O participante que não comparecer ao local de provas (Av. Ininga, 645 -
Jockey, Teresina -PI), na data e horário determinados no Edital do Concurso,
será automaticamente eliminado.
6. O aluno deverá também apresentar conduta adequada às Normas
Disciplinares da Instituição. Caso haja descumprimento de tais condutas,
acarretará a perda da Bolsa de Estudo.
7. As vagas ofertadas nesse concurso se restringem ao turno da manhã.
8. Não será informado resultado por telefone.
9. As provas corrigidas ficarão somente a nível interno e serão irrecorríveis.
10. Só terá acesso às provas o participante que estiver com a via original
de documento oficial de identificação com foto.
11. O uso da mascara é obrigatório


