CONCURSO DE BOLSAS

EDITAL 2018
1 - BOLSAS DE ESTUDOS DISPONÍVEIS
As bolsas serão disponibilizadas para alunos dos cursos: Extensivo Medicina
e Extensivo Geral. Os percentuais de bolsa serão concedidos de acordo com o
aproveitamento do aluno na prova e da disponibilidade de vagas. O resultado
do “Bolsão” do Elite BH é válido apenas para a unidade de Belo Horizonte.

2 - INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas por meio do site: www.sistemaelitebh.com.br
. Os candidatos são isentos da taxa de inscrição. As inscrições serão
encerradas mediante lotação da capacidade máxima da unidade.

3- VALIDADE DA BOLSA
A bolsa de estudos é válida para o ano de 2018, para o curso de extensivo, nas
modalidades citadas no item 1.

4 - DESPESAS INCLUÍDAS
O desconto é válido somente para as mensalidades. Não estão inclusos nessa
bolsa os valores referentes a projetos, material didático, transporte,
alimentação, festas, eventos, e materiais de uso individual do aluno (cadernos
e livros).
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5 – LOCAL E DATA DA PROVA
A prova será realizada no dia 09 de dezembro 2017 (sábado) às 9H, na unidade
do Sistema Elite de Ensino em BH, localizada no endereço: Rua Paraíba 1.403,
Savassi – Belo Horizonte/ MG.
Os candidatos deverão comparecer em data, horário e local definidos, com 20
minutos de antecedência, portando documento de identificação pessoal.

6 – CONTEÚDO E DURAÇÃO DA PROVA
A prova contempla conteúdos de português e de matemática, referentes ao
Ensino Médio. A duração da prova é de 3h e será configurada por 25 questões
objetivas, sendo 13 questões de Matemática e 12 questões de Língua
Portuguesa.

7- ENTREGA DE RESULTADOS
O resultado será divulgado na Unidade do Elite – BH. Depois de computado, o
aluno receberá uma ligação/e-mail do Elite – BH para a marcação da
entrevista de devolutiva. Nessa conversa, será informado o percentual de
desconto disponível de acordo com o aproveitamento no “Bolsão”.
O aluno que optar por fazer a matricula deverá, nessa ocasião portar cópia dos
documentos do responsável financeiros. Os documentos são: RG, CPF,
comprovante de endereço e documentos da RF.

8 - DEMAIS REGRAS
A) Alunos já matriculados para os cursos Extensivo Medicina e Extensivo
Geral nas turmas 2018:
Os alunos que já fizeram a sua matrícula para os cursos Extensivo Medicina e
Extensivo Geral 2018 poderão fazer a prova no dia 09/12/2017 para
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concorrer bolsas de estudos. Caso o aluno obtenha bom resultado e consiga
bolsa de estudo, o valor da mensalidade será ajustado conforme o percentual
de desconto recebido, de acordo com os critérios do item 1.

B) Distribuição de percentuais de descontos:
As bolsas de estudos oferecidas são parciais, sendo que a distribuição dos
percentuais é de responsabilidade do Sistema Elite de Ensino BH. Além disso,
as bolsas serão ofertadas conforme disponibilidade de cada uma das turmas
de 2018 (Elite Geral ou Elite Medicina)
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