REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS
PRÉ-ENEM TURMA DE AGOSTO - 2018

Esse concurso é destinado a estudantes que desejam se preparar para os exames vestibulares.
Os estudantes inscritos nesse concurso concorrerão a descontos no Curso Pré-ENEM Turma de
Agosto (período da noite).
Informações sobre os cursos poderão ser obtidas na sala de atendimento da escola.

INSCRIÇÕES
As inscrições para o concurso de bolsas são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela
internet www.anglotaubate.com.br, de 18 de junho até às 10h do dia 06 de julho (para o concurso
de 07 de julho) ou do dia 17 de julho de 2018 (para o concurso de 18 de julho). As inscrições
poderão ser encerradas antes das datas previstas caso esgote-se o número de vagas.
COMPOSIÇÃO DA PROVA
A prova será composta de questões de múltipla escolha; serão cobrados conteúdos de Português,
História, Geografia, Física, Química, Biologia e Matemática.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA PROVA
A prova será realizada nos dias 07 e 18 de julho de 2018, às 10h, no Anglo Taubaté – Rua Barão da
Pedra Negra, 209, Centro - Taubaté/SP.
O estudante deverá comparecer ao local da prova com pelo menos 30 minutos de antecedência.
Somente os estudantes inscritos poderão realizar a prova.
Não será permitido levar o caderno de questões da prova.

DURAÇÃO E TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA
A prova terá duração de 3 horas e o tempo mínimo de permanência na sala de aula será de 1 hora.

DOCUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS
No dia da prova, o estudante deverá apresentar um documento de identidade original com foto
atual e o comprovante de inscrição no concurso (impresso ou digital).
É de responsabilidade do estudante trazer lápis, borracha e caneta esferográfica de tinta preta.
Não será permitido o uso de calculadora, celular e qualquer outro equipamento eletrônico durante
a prova.
Será permitido trazer água/suco/refrigerante e lanche simples (bolacha, barra de cereal, chocolate)
para consumo durante a prova.

BOLSAS DE ESTUDO – PERCENTUAIS DE DESCONTO
Será concedida uma bolsa de 75% de desconto ao 1º colocado, desde que acerte 80% ou mais das
questões.
Os demais percentuais de desconto serão definidos pela Direção do Anglo Taubaté, após a correção
das provas e serão proporcionais, e não necessariamente iguais, à porcentagem de acertos na
prova.
O percentual de desconto obtido no concurso não valerá para cursos complementares ou outras
atividades extras.

CRITÉRIO DE DESEMPATE
Em caso de empate na primeira colocação, serão considerados os seguintes critérios,
rigorosamente, nessa ordem:
a) Data da inscrição – terá prioridade o candidato que tiver feito a inscrição em data anterior
aos demais;
b) Horário da inscrição - terá prioridade o candidato que tiver feito a inscrição em horário
anterior aos demais.

DIVULGAÇÃO
Os resultados serão enviados no e-mail informado no ato da inscrição, a partir das 10h do dia 11 de
julho de 2018 (prova do dia 07 de julho) e do dia 20 de julho (prova do dia 18 de julho). E serão
divulgados, também, na sala de atendimento, a partir desse mesmo dia e horário.
Não serão fornecidas informações por telefone.
Não serão considerados pedidos de revisão de prova.

MATRÍCULAS
As matrículas já estão abertas, com descontos vigentes promocionais. Consulte a nossa sala de
atendimento.
A matrícula com o desconto obtido nesse concurso poderá ser efetivada a partir da divulgação dos
resultados, na sala de atendimento do Anglo Taubaté. Valerá sempre o maior percentual entre o
vigente e o do concurso.
Os percentuais de desconto desse concurso terão validade até dia 31 de julho de 2018. A partir
dessa data, serão considerados apenas os descontos vigentes.
Outros descontos promocionais (bônus) poderão ser aplicados na semana de divulgação dos
resultados e serão informados no dia da prova.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos desse Regulamento serão resolvidos pela Direção do Anglo Taubaté, em caráter
definitivo, da qual não caberá recurso.
Os candidatos inscritos, portadores de necessidades especiais, deverão requerê-las, pessoalmente
e por escrito, na secretaria do Colégio, depois de efetivada a inscrição e em até 02 (dois) úteis antes
da prova para a qual se inscreveu.

