REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSA PARA 2019
CURSO PRÉ VESTIBULAR

1. O Colégio Anglo realizará o Concurso de Bolsa no dia 29 de novembro de 2018, das 19h às
22h, nas dependências, localizada na Rua XV de novembro nº 1767 na cidade de São Carlos/
SP.
§1º - O Colégio reserva-se o direito de transferir a data da prova e/ ou marcar outras datas de
acordo com a conveniência de atendimento da demanda da prova.
2. A inscrição para o Concurso de Bolsa será efetivada mediante o preenchimento da ficha na
secretaria do Colégio, por telefone ou pelo site – www.anglosaocarlos.com.br.
3. No dia da prova o aluno deverá trazer caneta preta ou azul e apresentar o RG.
4. Ao fazer sua inscrição até o dia 28 de novembro de 2018, até às 22 horas, o estudante declara
estar ciente e de acordo com o presente regulamento. A inscrição e participação são gratuitas.
5. A prova é destinada aos alunos que estejam cursando o Ensino Médio ou que tenham
concluído esse nível de ensino e/ou para os que desejam ingressar no Curso Pré-Vestibular do
Colégio Anglo.
6. A prova será composta de 90 questões de caráter objetivo (testes de múltipla escolha, com
apenas uma alternativa correta) abrangendo conhecimentos variados e relacionados com os
conteúdos exigidos nos vestibulares.
7. A prova terá 3 horas de duração e o aluno não poderá deixar o local de prova antes de
decorrida 1 hora de seu início.
8. Durante a prova não será permitido portar aparelhos eletrônicos, celular, calculadoras e
materiais de apoio.
9. As bolsas serão exclusivamente destinadas às mensalidades do curso, não incluindo o
material didático, taxa de matrícula, eventos no decorrer do ano, cursos extras e etc.
10. Estas bolsas serão válidas para os alunos que cursarem o Pré-Vestibular no ano de 2019.
11. A inscrição do Concurso de Bolsa não garante vaga e matrícula no Colégio.
12. O aluno que gabaritar a prova, automaticamente receberá uma bolsa integral nas
mensalidades até o término do curso. Este aluno não poderá apresentar baixo rendimento em
todo o período que estiver cursando, participar dos simulados propostos pelo Colégio e ser
assíduo nas aulas (mínimo 80% de presença) durante o ano letivo.

13. As bolsas de estudos NÃO SÃO ACUMULATIVAS com quaisquer outros descontos,
prevalecendo sempre o maior valor de desconto.
14. As bolsas de estudos são intransferíveis.
15. As bolsas de estudos valerão para as matrículas efetuadas até 18 de dezembro de 2018.
16. Informações sobre o percentual de Bolsa 2019:
A – 100% (acerto em todas as questões)
B – Descontos de 10% a 50% (conforme percentual de acertos)
17. Eventuais dúvidas nos enunciados e respostas das questões propostas e casos omissos desse
regulamento serão resolvidos pela Direção do Colégio Anglo.
18. O valor da taxa de matrícula será devolvido integralmente mediante apresentação do
comprovante de matrícula em Universidade Pública. Em outros casos, a devolução será de
80% do valor da matrícula.
As inscrições poderão ser feitas pelo telefone, pela internet ou na secretaria do Colégio. Para
maiores informações entre em contato: (16) 3372 4656 ou paulolucas@anglosaocarlos.com.br.

BOA PROVA!
VOCÊ ENTRE OS MELHORES. SEMPRE.

