MANUAL DO CANDIDATO
CONCURSO DE BOLSAS - POLIEDRO
UNIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Este manual mostra, de forma clara, os procedimentos para participação no Concurso
de Bolsas Poliedro – Curso São José dos Campos. Ele traz as principais regras que
norteiam esse concurso, cujo objetivo é propiciar ao estudante desconto na
mensalidade, quando matriculado no Curso Poliedro.

A quem se destinam os descontos do Concurso de Bolsas?
Os descontos do Concurso de Bolsas – Curso São José dos Campos – são destinados
aos alunos matriculados ou interessados em se matricular no Curso Pré-vestibular do
Poliedro, das Unidades de São Paulo, Campinas e São José dos Campos, e que
participaram do concurso. Os descontos não são válidos para os Colégios Poliedro
(Ensino Médio) de São Paulo, Campinas e São José dos Campos.

Como é realizado o Cadastro?
1. O acesso para o Cadastro e a Inscrição no Concurso de Bolsas SJC é obtido no site
http://concursodebolsa.sistemapoliedro.com.br/;
2. Ao acessar o site, clique no botão “CADASTRAR”, na área “Não sou cadastrado”;
3. Preencha o cadastro inicial (todos os campos são obrigatórios);
4. Preencha o código de segurança corretamente;
5. Clique em “Salvar”;
6. Ao concluir o cadastro, o candidato será automaticamente direcionado para a área
restrita e uma mensagem de confirmação, com a senha de acesso, será enviada
para o seu e-mail.

Como é realizada a inscrição na Prova?
1. Acesse o site http://concursodebolsa.sistemapoliedro.com.br/;
2. Informe o CPF cadastrado (que deve ser do candidato) e a senha recebida por email, na área “Já sou cadastrado”, e clique no botão “CONTINUAR”;
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3. Escolha a prova para a qual deseja se inscrever, clicando em “Clique aqui para se
inscrever”;
4. Escolha o curso de interesse e o local, data e horário da prova;
5. Clique em “Salvar”;
6. Ao concluir, você receberá um e-mail com a confirmação de sua inscrição.

Pode ser feita uma 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 estejam abertas as inscrições para uma nova prova.

Responsabilidades do candidato
• Atender às regras e aos requisitos estipulados para inscrição e realização da prova;
• Chegar no horário estabelecido ao local estipulado para a realização da prova;
• Comparecer ao local da prova portando o número de inscrição e o documento
original de identidade (RG) ou carteira de motorista (CNH).

Sobre as provas
1. Conteúdo das provas
O conteúdo cobrado nas provas se refere 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

Semiextensivo

3 horas e 30 min

3. Questões
As provas para a turma Semiextensivo terão 60 questões de múltipla escolha,
divididas da seguinte maneira:
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Curso

Matemática

Ciências da

Ciências

Natureza

Humanas

Semiextensivo

15

15

15

Curso e Colégio Poliedro -São Paulo (Vila Mariana)
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Português TOTAL
15

60
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Descontos obtidos
Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas são pessoais e intransferíveis e serão
aplicados sobre o valor dos serviços vigente 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, se ao interessado se aplicar um desconto de dependente,
relacionamento ou por empresas conveniadas, será concedido somente o desconto
obtido no concurso ou um dos descontos citados anteriormente, valendo aquele que
for maior.
Os critérios são individuais e não dependem do resultado coletivo. O percentual de
desconto é calculado utilizando-se a T.R.I. (Teoria de Resposta ao Item), que avalia
a coerência pedagógica do candidato. Dessa forma, este não segue uma razão linear.
Por exemplo, acertar 50% das questões não corresponde, necessariamente, a 50%
de desconto no valor dos serviços.

Divulgação dos resultados e matrícula
Os resultados serão informados por e-mail em até três dias úteis após a
realização da prova. Para obter o boletim completo, é necessário acessar o
Portal do Candidato.
Para alunos ainda não matriculados, os descontos obtidos nas provas aplicadas
entre maio e julho de 2018 têm validade até 11/8/2018. Para efetivar a matrícula,
é necessário que haja disponibilidade de vagas nas turmas desejadas.
Para casos em que os alunos já se encontram matriculados, o refinanciamento
do contrato deverá ser solicitado e formalizado na Secretaria do Poliedro pelo RL
(Responsável Legal) em até 10 (dez) dias úteis após o resultado da prova. Caso
contrário, os descontos adquiridos nas provas perderão a validade.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria do Poliedro SJC através do
telefone (12) 3928-1616 ou envie um “Fale Conosco”.
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Demais observações e regras gerais
• O Concurso de Bolsas é realizado somente nas Unidades Sede do Poliedro, nas
datas e nos horários estipulados.
• A inscrição no Concurso de Bolsas e a realização da prova não garantem vaga
ou reserva de vaga para a turma escolhida.
• As vagas para as turmas do Poliedro são extremamente limitadas e são inferiores
ao número de candidatos que prestam o Concurso de Bolsas.
• A única forma de garantir vaga nas turmas do Poliedro é efetuando a matrícula
na turma de interesse, o que só pode ser feito na Secretaria do Poliedro (Avenida
Dr. Nelson D’ávila, 811, Centro) e não por meio do site.
• Os candidatos poderão optar por realizar a matrícula sem desconto e, após a
divulgação do percentual, terão 10 dias para solicitar os refinanciamentos, nos
quais os descontos serão aplicados sobre os valores dos contratos.
• Os descontos obtidos nas provas para as turmas do Semiextensivo não são
válidos para a Turma Extensivo, Turma ITA e Turma MED.
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