REGULAMENTO CONCURSO DE BOLSAS OFICINA PRÉ- VESTIBULAR 2018.1

1.Este concurso é aberto a estudantes que desejam se preparar para os concursos prévestibulares de 2018 (em curso intensivo do primeiro semestre ou curso extensivo – ambos no
turno matutino) no Curso Oficina Pré-Vestibular (unidades de Salvador e Lauro de Freitas).
2. As inscrições para o concurso de bolsas OFICINA PRÉ-VESTIBULAR podem ser efetuadas
pelos telefones: 3270-4104 ou 3270-4100 (Salvador) e 3508-3121/ 9 9719-2964 (Lauro de
Freitas), com antecedência de no mínimo 24h da realização da prova. Os inscritos deverão
validar a inscrição apresentando documento de identidade, no dia da aplicação da prova, na
unidade em que o (a) candidato (a) escolheu para pleitear a referida bolsa. No ato da inscrição,
trazer 1 kg de alimento não perecível (exceto sal), que será destinado ao projeto GACCO, do
Colégio Oficina.
3. A prova será composta de 50 questões de múltipla escolha, envolvendo as quatro áreas do
conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Humanas). Tempo para
resolução: 2:30h (duas horas e meia).
4. O (a) candidato (a) deverá comparecer ao local de aplicação da prova com uma hora de
antecedência, para apresentação de documento de identidade e entrega da doação acima
especificada. A apresentação do documento e a doação são imprescindíveis.
5. Períodos de inscrição, datas, horários e locais de realização da prova:
PERÍODOS DE
INSCRIÇÃO:

DIAS DE
REALIZAÇÃO

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO
DAS PROVAS:

LOCAIS DE REALIZAÇÃO
DAS PROVAS:

DAS
PROVAS:
PERÍODO 01
De 13/11 a 30/11/17

Segundas e
quartas

Das 8h às 9h (apresentação
de documentação e doação)
Das 9h às 12h (aplicação da
prova)

Terças e
quintas

Das 13h às 14h
(apresentação de
documentação e doação)
Das 14h às 17h (aplicação da
prova)

Sábado
25/11/17

Inscritos para a unidade
Lauro: Av. Luiz Tarquínio
Pontes, lt 02, Qd. E.
Pitangueiras. Lauro de
Freitas.
Inscritos para unidade
Salvador: Av. Miguel
Navarro Y. Canizares, nº
423. Pituba. Salvador.

Das 8h às 9h (apresentação
de documentação e doação)
Das 9h às 12h (aplicação da
prova)
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PERÍODO 2
De 01/12 a 20/12/17

Segundas e
quartas

Das 8h às 9h (apresentação
de documentação e doação)
Das 9h às 12h (aplicação da
prova)

Das 13h às 14h
(apresentação de
documentação e doação)

Terças e
quintas

Inscritos para a unidade
Lauro: Av. Luiz Tarquínio
Pontes, lt 02, Qd. E.
Pitangueiras. Lauro de
Freitas.
Inscritos para unidade
Salvador: Av. Miguel
Navarro Y. Canizares, nº
423. Pituba. Salvador.

Das 14h às 17h (aplicação da
prova)
Sábado
16/12/2017
PERÍODO 3
De 03/01 a 12/01/18

Segundas e
quartas

Das 8h às 9h (apresentação
de documentação e doação)
Das 9h às 12h (aplicação da
prova)

Das 13h às 14h
(apresentação de
documentação e doação)

Terças e
quintas

Inscritos para a unidade
Lauro: Av. Luiz Tarquínio
Pontes, lt 02, Qd. E.
Pitangueiras. Lauro de
Freitas.
Inscritos para unidade
Salvador: Av. Miguel
Navarro Y. Canizares, nº
423. Pituba. Salvador.

Das 14h às 17h (aplicação da
prova)
Sábado
06/01/2018
6. Não será permitida a entrada de candidatos (as) após o horário do início das provas.
7. Os (as) candidatos (as) serão contemplados com bolsas de estudos totais* ou parciais,
conforme a classificação obtida na prova. As bolsas de estudo serão válidas somente para o
curso do Intensivo (1º semestre) ou Extensivo 2018, nas unidades de Salvador e Lauro de
Freitas no turno matutino em ambas unidades, para o ano de 2018.
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Serão aplicados os seguintes percentuais de desconto:
NÚMERO DE ACERTOS:

PERCENTUAL DE
DESCONTO EQUIVALENTE:

Entre 47 e 50 questões

100%

Mínimo de 40 questões

50%

Mínimo de 30 questões

30%

Mínimo de 20 questões

20%

8. Número de bolsas oferecidas para cada unidade de ensino, por período de aplicação das
provas (Salvador e Lauro de Freitas):
3 bolsas integrais, uma a cada período de aplicação, para o curso escolhido pelo candidato no
ato da inscrição.*
2 descontos 50%, para cada curso (Intensivo e extensivo), a cada período de aplicação: mínimo
40 questões
4 descontos 30% (intensivo e extensivo), a cada período de aplicação: mínimo 30 questões
Sem limite 20% (intensivo e extensivo) – mínimo 20 questões

Critérios de desempate:
1º: Data de inscrição no concurso (prevalece a mais antiga)
2º: Idade do candidato (a) (prevalece o mais velho(a)
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09. O candidato (a) será informado do resultado do concurso por funcionários do Oficina Prévestibular, através de contato telefônico, ao final de cada período da realização das provas:
•
•
•

Período 1: provas aplicadas de 13/11 a 30/11/2017 : resultados dia 04/12/17.
o A matrícula deverá ser efetivada até 08/12/2017.
Período 2: provas aplicadas de 01/12 a 20/12/2017: resultados dia 22/12/17
o A matrícula deverá ser efetivada até 29/12/2017
Período 3: provas aplicadas de 03/01 a 12/01/2018: resultados dia 15/01/18.
o A matrícula deverá ser efetivada até 17/01/2018

10. O gabarito (para leitora ótica) deverá ser preenchido com caneta azul ou preta e não
deverá conter rasuras.
11. A vigência das bolsas de estudo concedidas corresponde à duração dos cursos extensivo e
intensivo (primeiro semestre) de 2018.
12. As bolsas são intransferíveis, não havendo possibilidade de transferência para outro
membro do mesmo grupo familiar que frequente ou venha a frequentar o Curso Pré-vestibular
Oficina ou para outro período que não o mencionado no item 11, nas unidades Salvador e
Lauro de Freitas.
13. Os (as) candidatos (as) só poderão realizar o exame uma única vez.
14. O caderno de questão será retido ao final da aplicação da prova, sendo vetado aos
candidatos levarem consigo.
. Os descontos auferidos não são cumulativos com nenhuma outra promoção ou desconto
proporcionado por parcerias e convênios mantidos pelo Curso Oficina Pré-vestibular.

* Os candidatos (as) que forem contemplados com a bolsa integral só poderão matricular-se
mediante pagamento de taxa de material.
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