MANUAL DO CANDIDATO
CONCURSO DE BOLSAS - POLIEDRO
UNIDADE CAMPINAS
Este manual mostra de forma clara o passo a passo do processo para participação do
Concurso de Bolsas – Curso Campinas. Ele traz as principais regras que norteiam
esse Concurso, o qual propicia aos estudantes desconto nas mensalidades, quando
matriculado no Poliedro.

A quem se destinam os descontos do Concurso?
Aos interessados em estudar no Curso Poliedro Campinas que participaram do
Concurso de Bolsas. Os descontos do Concurso de Bolsas – Curso Campinas são
destinados aos alunos matriculados ou interessados em se matricular no Curso Prévestibular do Poliedro das Unidades de São Paulo, Campinas, São José dos Campos
e Rio de Janeiro. Os descontos são válidos para todas as unidades onde houver a
turma.
No entanto, os descontos não se aplicam para o Ensino Fundamental e Médio dos
colégios Poliedro.

Como é realizado o Cadastro?
a) O acesso para o Cadastro e Inscrição no Concurso de Bolsas Campinas deve ser
efetuado no site http://concursodebolsa.sistemapoliedro.com.br/
b) Ao acessar o site, clique na opção “Não sou cadastrado”.
c) Preencha o cadastro inicial (todos os campos são obrigatórios).
d) Preencha o código de segurança corretamente.
e) Clique em salvar.
f) Ao concluir o cadastro, o candidato será direcionado para a área restrita
automaticamente e um e-mail de confirmação será enviado para o seu e-mail com a
senha de acesso.

Como é realizada a Inscrição da Prova?
a) Acessar o site http://concursodebolsa.sistemapoliedro.com.br/
b) Ao acessar o site, clicar na opção “Já sou cadastrado”.
c) Informar o CPF cadastrado (que deve ser do candidato) e a senha recebida por email.
d) Escolher o local da prova, curso e data e hora.
e) Clique em salvar.
f) Ao concluir, você receberá um e-mail com a confirmação da sua inscrição.

Pode ser feita nova Inscrição em caso de falta na Prova?
Sim, mas somente se o candidato não comparecer à prova para a qual se inscreveu
e caso ainda exista inscrição aberta para uma nova prova.
Responsabilidade do candidato
a) Atender às regras e aos requisitos estipulados para inscrição e realização da prova.
b) Chegar no horário e local estipulado para a realização da prova.
c) Comparecer no local da prova portando o número de inscrição, documento original
de identidade (RG) ou carteira de motorista (CNH).
Sobre as provas
1. Conteúdo das provas
O conteúdo cobrado nas provas é referente aos três anos de Ensino Médio. As provas
são específicas de acordo com a turma de interesse.

2. Duração
O tempo de duração varia de acordo com a turma de interesse, da seguinte forma:
Turma

Tempo de Prova

Extensivo Manhã e Turma Medicina (Manhã e

3 horas

Tarde)

3. Questões
As provas para a Turma Medicina e Extensivo Manhã terão 50 questões de múltipla
escolha, divididas da seguinte forma:
Curso

POR

MAT HIS GEO FÍS QUÍ BIO ING

TOTAL

Turma Medicina

10

6

6

6

6

6

6

4

50

Extensivo Manhã

10

6

6

6

6

6

6

4

50

Descontos obtidos
Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas são pessoais e intransferíveis e serão
aplicados sobre o valor dos serviços na data da matrícula na turma do Poliedro.
Os descontos do Concurso de Bolsas variam de 0% a 100% e são válidos sobre o
valor dos serviços. Não há desconto sobre os materiais didáticos.
Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas não se acumulam com nenhum outro
desconto. Por exemplo, no caso de o interessado ter desconto de dependente,
relacionamento ou por empresas conveniadas, será concedido somente o desconto
obtido no Concurso ou um dos descontos citados anteriormente, valendo o que for
maior.
O desconto informado no boletim é passível de alteração unilateral por parte do
Poliedro em caso de erro ou engano constatado na correção ou em caso de erro na
identificação do candidato.
Os critérios são individuais, não dependendo do resultado coletivo. O percentual de
desconto não segue uma razão linear. Por exemplo, acertar 50% das questões não
necessariamente corresponde a 50% de desconto no valor dos serviços.
Divulgação dos resultados e matrícula
Os resultados serão informados via e-mail em até três dias úteis após a
realização da prova e para obter o boletim completo acesse o portal do
candidato.

Para alunos ainda não matriculados, os descontos obtidos nas provas aplicadas
em outubro, novembro e dezembro/2016, janeiro e fevereiro/2017 têm validade
até 31/05/2017. Para efetivar a matrícula, é necessário que haja disponibilidade
de vagas nas turmas desejadas.
Para casos onde os alunos já se encontrem matriculados, o refinanciamento
do contrato deverá ser solicitado e formalizado na secretaria do Poliedro pelo RL em
até 10 (dez) dias após o resultado da prova, caso contrário os descontos
adquiridos nas provas perderão a validade.
Em caso de dúvida entre em contato com a secretaria do Poliedro Campinas através
do telefone (19) 4141-1616 ou envie um “Fale Conosco”.
Demais observações e regras gerais
1. O Concurso de Bolsas é realizado somente nas Unidades Sede do Poliedro, nas
datas e nos horários estipulados.
2. A inscrição no Concurso de Bolsas e a realização da prova não garante vaga ou
reserva de vaga para a turma escolhida.
3. As vagas para as turmas do Poliedro são extremamente limitadas e são inferiores
ao número de candidatos que prestam o Concurso de Bolsas.
4. A única forma de garantir vaga nas turmas do Poliedro é realizando a matrícula na
turma, o que só ocorre na Secretaria do Poliedro (Rua Doutor Quirino, 1625, Centro)
e não através do site.
5. Os candidatos poderão optar por realizarem a matrícula sem desconto e após a
divulgação do percentual, terão 10 dias após os resultados da prova serem
divulgados para solicitar os refinanciamentos, onde os descontos serão aplicados
sobre os valores dos contratos.
6. Entre as turmas Medicina e Extensivo Manhã é possível usar o resultado da prova
de turma na outra, ou seja, os candidatos que tenham feito o Concurso para turma
Medicina podem usar o número de acertos da prova para obter descontos para turma
Extensivo Manhã e vice-versa. Contudo, para um mesmo número de acertos, os
percentuais de descontos para essas turmas são diferentes.

