
MEGA BOLSÃO ALFA PRÉ-VESTIBULAR 2020 

REGULAMENTO  

 

O ALFA Pré-Vestibular, sediado na Rua Rio de Janeiro, 426, 7° andar, Centro, 

Divinópolis, MG, torna público o regulamento para o Concurso de Oferta de Bolsas de 

Estudos, a ser realizado nos dias 13/12/19 às 14horas e/ou no dia 14/12/18 às 9h da 

manhã para os cursos pré-vestibulares extensivos 2020, conforme cláusulas a seguir: 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar candidatos interessados que estejam cursando ou que já tenham 

terminado o ensino médio, em instituições de ensino público ou privado e que tenham 

interesse nos cursos Pré- Vestibulares a serem ofertados em 2020. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

O interessado pode inscrever-se gratuitamente pelo site no endereço 

www.alfaprevestibular.com.br, pelo whatsapp (37) 9 9909-7716 do Alfa Pré-Vestibular 

ou pessoalmente na secretaria do curso até o dia 10/12/2019, às 20 h. 

 

DAS NORMAS GERAIS 

 

O Candidato deverá comparecer ao local das provas (Rua Rio de Janeiro, 426/7andar, 

Centro, Divinópolis, MG) com antecedência mínima de 30 minutos em relação ao 

horário previsto para o início das provas, portando documento de identidade com foto 

e caneta preta; 

 

Será automaticamente desclassificado o aluno que comparecer ao local das provas 

após o fechamento do portão de entrada; 

  

O candidato deve  inscrever-se para participar da prova em apenas uma das datas; 

 

Será aplicada uma prova com 45 (quarenta e cinco) questões de Matemática de 

múltipla escolha, abrangendo todo o conteúdo do ensino médio e uma Redação 

dissertativa argumentativa (modelo Enem); 

 

O Candidato terá um tempo total de 04 (quatro) horas para a realização da prova e 

preenchimento do gabarito e folha de redação; 

http://www.alfaprevestibular.com.br/


 

O tempo mínimo de permanência no local da prova é de 60 minutos; 

 

O Candidato poderá levar o caderno de prova, desde que, neste caso, deixe o local nos 

últimos 30 minutos que antecedem o horário previsto para o término da prova. 

 

A correção da prova levará em consideração somente as respostas lançadas no 

gabarito oficial, desconsiderando-se as marcações feitas no caderno de provas. 

 

O candidato deverá portar somente o documento de identidade e caneta esferográfica 

preta. 

 

É expressamente proibido o uso de aparelhos celulares, smartphones, tablets, 

notebooks, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico durante a realização da 

prova. 

 

As provas são individuais, e qualquer comunicação entre os alunos participantes 

implicará na imediata desclassificação dos envolvidos. 

 

DA POLÍTICA DE DESCONTOS E BOLSAS 

 

Os candidatos que obtiverem média superior a 600 (seiscentos) pontos na Redação, 

terão suas provas de Matemática corrigidas. Os descontos nas parcelas dos cursos 

serão concedidos em conformidade com a tabela abaixo: 

 

 05 a 09 acertos = 10% de desconto 

 10 a 20 acertos = 20% de desconto 

 21 a 25 acertos = 25% de desconto 

 26 a 30 acertos = 30% de desconto 

 31 a 35 acertos = 40% de desconto 

 36 a 40 acertos = 50 % de desconto 

 41 acertos ou mais = 100% de desconto 

 

O desconto será concedido para a quitação das parcelas do curso até o dia 05 de cada 

mês. O inadimplente perde automaticamente o desconto previsto para cada parcela 

liquidada em atraso; 

 

O concurso não concede descontos na taxa de matrícula e no valor do material 

didático; 



 

O benefício obtido neste concurso é intransferível; 

 

O benefício não é cumulativo; 

 

A participação no concurso não implica na reserva automática de vaga, o que só se 

concretiza após a efetiva realização da matrícula pelo aluno ou responsável legal. 

 

 

 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E MATRÍCULA 

 

Os resultados estarão disponíveis na Secretaria do Alfa a partir das 10h do dia 

19/12/2019. O ALFA também comunicará a cada participante o resultado obtido por 

email e através da ferramenta Whatsapp. 

 

Os candidatos que obtiverem descontos deverão efetivar a matrícula até as 13h  do dia 

11/01/2020. Após esta data aquele candidato que não efetivar a matrícula, perderá o 

benefício obtido neste processo. 

 

Os casos omissos serão avaliados e decididos exclusivamente pela equipe Diretora do 

Curso; 

 

Os participantes declaram ter ciência e concordar plenamente com as condições 

descritas neste regulamento. 

 

 

DIVINÓPOLIS, MG, 09 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


