Regulamento Exame de Bolsas Pré-vestibular SER! POLIEDRO 2018

1. Este concurso é aberto a estudantes que tenham ou não concluído o Ensino Médio e queiram estudar no
Curso Pré-vestibular SER! POLIEDRO Sorocaba em 2018 no período matutino dividido em duas datas,
16/12/2017 e 28/01/2018, tendo que o candidato optar por apenas UMA data.
2. O candidato que realizar as provas nas duas datas está automaticamente excluído da possibilidade de bolsas
por estes processos de seleção.
3. As inscrições para o concurso para bolsas de estudo são gratuitas e devem ser feitas pela internet, pelo site
www.colegioser.com.br, durante o período compreendido entre 01/10/2017 a 21/01/2018.
4. A prova será composta de 50 testes de múltipla escolha e será realizada no dia 16/12/2017, sábado, às 14
horas, ou 28/01/2018, domingo às 10h na unidade do Colégio Ser! Sorocaba.
5. A prova tem duração de 3h com permanência mínima de 1h.
6. No dia da prova, o estudante deverá estar de posse de seu documento de identidade original e munido de
lápis, caneta e borracha.
7. Não será permitida a entrada de retardatários.
8. Os candidatos serão contemplados com bolsas de estudo de até 100% na anuidade do curso pré-vestibular
manhã, no curso Extensivo Manhã 2018, na unidade do Colégio Ser! Sorocaba onde o candidato fez a prova. O
percentual da bolsa de estudos será atribuído conforme a nota obtida na prova, excluindo o material a ser
utilizado.
9. Os Critérios para concessão das bolsas de estudo são os seguintes: - Uma bolsa de 100% para o candidato que
acertar mais de 80% da prova. Caso ocorra empate, o critério para escolha será maior número de acertos em
Matemática, persistindo o aluno com maior número de acertos em Português será contemplado com a bolsa. As demais bolsas serão de 10% a 90% distribuídas em ordem decrescente conforme quadro de planejamento
do Colégio Ser!
10. A participação no exame de bolsas não garante necessariamente a vaga no pré-vestibular 2018.
11. As vagas remanescentes serão preenchidas em ordem decrescente de classificação no exame de bolsas.
13. O resultado do concurso estará disponível na unidade do Colégio Ser! onde o candidato fez a prova em data
a ser divulgada no dia do exame.
Para mais informações, o estudante poderá contatar o COLÉGIO SER! pelo telefone 15|2101.0101.

