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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 2022, a saber: 

I. DO NÚMERO DE BOLSAS  

Serão concedidas 50(cinquenta) bolsas para os quarenta primeiros 
colocados, com os seguintes percentuais de descontos: 

1º ao 10º classificado: 100% 
11º ao 20º classificado: 95% 
21º ao 30º classificado: 90% 
31º ao 40º classificado: 85% 
41º ao 50º classificado: 80% 

II. DAS INSCRIÇÕES  

• Período: 10 de janeiro a 21 de janeiro de 2022. 

• 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. 

IV. DAS PROVAS  
 

Prova on-line, a ser realizada no dia 22 de janeiro de 2022 - das 14h às 18h, por 
meio da plataforma do google forms.  
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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 

• Cada disciplina terá o valor de 10 pontos 
• As provas abordarão o conteúdo programático do ENEM 2021 

 

VI. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO  
 

A Seleção dos participantes será feita de acordo com a nota obtida na prova 
escrita. Só terão a contemplação os alunos com as seguintes médias: 

 

1º ao 10º classificado: percentual de acerto   90% 
11º ao 20º classificado: 85%   percentual de acerto  90% 
21º ao 30 classificado: 80%   percentual de acerto  85% 
31º ao 40º classificado: 75%   percentual de acerto  80% 
41º ao 50º classificado: 70%   percentual de acerto  75% 

 

Sua realização deverá seguir as determinações abaixo: 
 

-  A realização da prova on-line deverá seguir as determinações abaixo:  
-  Aos participantes só será permitida a realização da prova em data e horário 
definidos no item IV deste Edital;  
-  Os participantes deverão estar preparados para a prova, pelos menos, 30 minutos 
antes do horário fixado no item IV deste Edital;  
-  Durante a prova on-line, os participantes deverão estar em ambiente propício 
(sentados em uma cadeira, com uma mesa a sua frente e com caneta e papel para 
possíveis anotações), atentos à Plataforma ZOOM (a organização do teste seletivo 
enviará o link por e-mail ou WhatsApp antes de 14h).  
-  Durante a aplicação da prova on-line, os fiscais e a coordenação estarão à 
disposição, pela Plataforma ZOOM, para auxiliar os participantes em caso de dúvida;  
-  As instruções para a prova serão repassadas via aplicativo ZOOM, minutos antes 
de seu início. Ao final das orientações, será disponibilizado um link da plataforma 
google forms, onde os participantes realizarão a prova.



EDITAL – TESTE BOLSA 2022 3 

 

 

 

VII. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

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

 

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

 

VIII. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

O Resultado Final estará disponível no site do curso 
(www.equacaocerta.com.br), a partir das 18h do dia 24/01/2022. 

 

• Não serão fornecidas declarações, certificados ou certidões relativas 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. 

 

IX. 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. 

 

X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1. As bolsas de 100%, 95%, 90%, 85% e 80% só serão concedidas para os 
participantes que obtiverem a classificação conforme o item I, sendo 
intransferíveis. 
2. Os alunos contemplados com bolsas terão até 10 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. 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. 
5. As provas corrigidas ficarão somente a nível interno e serão irrecorríveis. 
6. Só terá acesso às provas o participante que estiver com a via original de 
documento oficial de identificação com foto. 


