
 

Concurso de bolsas 2022                                                                                             

1a. série Ensino Médio/Médio com Informática 

Regulamento 

1. O Centro Educacional ETIP, concederá bolsas de estudos parciais de no máximo 70% 

aos classificados no Concurso de Bolsas para turmas de 2022 da 1a.série do Ensino 

Médio Acadêmico ou 1ª. Série do Ensino Médio com Informática.  

2. Para participar do Concurso o candidato deverá apenas fazer sua inscrição pelo site 

do ETIP e comparecer na data e hora informadas na ficha de inscrição. 

3. A prova será composta por 15 questões de Língua Portuguesa, 15 de Matemática, 10 

de atualidades (todas “tipo teste de múltipla escolha” com nível de ensino fundamental 

II) e terá duração máxima de 3 horas.  

4. Por se tratar de concurso, não haverá revisão de prova, vistas de prova ou deferimento 

de recurso de qualquer espécie.  

5. A distribuição dos descontos será feita com percentual de 60% + 10% (bônus) a todos 

candidatos que acertarem mais que 90% (noventa por cento) da prova. O ETIP se 

reserva o direito de conceder ou não, a seu critério, outros descontos (menores que 70%) 

aos alunos que acertarem menos que o estabelecido acima.  

6. A bolsa obtida será aplicada apenas as mensalidades do curso e pode ser cancelada 

caso o aluno venha infringir qualquer um dos itens do “Regulamento do Bolsista”.  

7. No dia do Concurso o candidato deverá trazer caneta, lápis e borracha e apresentar 

RG original ou outro documento original com foto recente. 

8- O resultado será divulgado em data a ser estipulada  e deve ser retirado pessoalmente 

na secretaria do ETIP. Por ocasião da divulgação dos resultados, será informada a data 

limite para a efetivação da matrícula.  

9. O candidato/aluno poderá participar somente de um único concurso e as bolsas 

concedidas serão pessoais e intransferíveis.  

10. Feita a inscrição, o candidato declara que concorda e aceita o presente regulamento, 

bem como as decisões da Comissão Organizadora do Concurso. 

Boa sorte! 

Comissão Organizadora  

01/08/2021 


