MANUAL DO CANDIDATO
CONCURSO DE BOLSAS – COLÉGIO POLIEDRO
UNIDADE CAMPINAS

Este manual contém as orientações para participação no Concurso de Bolsas do
Colégio Poliedro. Apresentamos as principais regras que norteiam esse
Concurso, cujo objetivo é propiciar ao estudante descontos na mensalidade dos
serviços, quando matriculado no Colégio Poliedro.

A quem se destina os descontos do Concurso de Bolsas?
Os descontos do Concurso de Bolsas do Colégio Poliedro são destinados aos
alunos matriculados, ou interessados em se matricular, no Ensino Médio (1ª
série, 2ª série, 3ª série Extensivo, 3ª Med) do Colégio Poliedro na Unidade de
Campinas, e que participaram do Concurso.

Como participar?
•

Acesse
o
site
do
Colégio
https://www.colegiopoliedro.com.br/colegio/campinas/

Poliedro:

•

Acesse a área restrita do candidato, através do botão “INSCREVA-SE”.

•

Clique em “CADASTRAR”, na área “Não sou cadastrado”.

•

Preencha o cadastro inicial com os dados do candidato (todos os campos são
obrigatórios).

•

Clique em “Não sou um robô”.

•

Clique em “FINALIZAR”.

•

Ao concluir o cadastro, o candidato será automaticamente direcionado para
a área restrita e uma mensagem de confirmação, com a senha de acesso,
será encaminhada ao e-mail cadastrado.
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Como se inscrever para a prova?
•

Acesse a área restrita do candidato no site do Colégio Poliedro:
https://www.colegiopoliedro.com.br/colegio/campinas/, clique no botão
“INSCREVA-SE”.

•

Informe o CPF cadastrado (pertencente ao candidato) e a senha recebida por
e-mail na área “JÁ SOU CADASTRADO”, e clique no botão “CONTINUAR”.

•

Escolha a prova para a qual deseja se inscrever e clique em “CLIQUE AQUI
PARA SE INSCREVER”.

•

Escolha o curso de interesse, local, data e horário da prova.

•

Clique em “SALVAR”.

•

Ao concluir, o candidato receberá um e-mail com a confirmação da inscrição.

Pode ser feita uma nova inscrição em caso de ausência no dia da prova?
Sim, mas somente nos casos em que o candidato não realizou a prova para a
qual se inscreveu. Além disso, é preciso que estejam abertas as inscrições para
uma nova prova.

Das responsabilidades do candidato
•

O candidato deverá confirmar a efetivação de sua inscrição. O Colégio
Poliedro não se responsabiliza por problemas decorrentes de acesso à
internet durante a realização da inscrição.

•

O candidato deverá comparecer ao local, no dia e horário indicados na
inscrição para a realização do Concurso, com antecedência mínima de 20
(vinte) minutos para seu início.

•

O candidato deverá apresentar, no dia do Concurso, o número da inscrição
e documento de identificação original com foto (Carteira de Identidade ou
Passaporte).

•

Para a realização do Concurso, o candidato deverá levar seu próprio material,
sendo permitido: caneta esferográfica azul ou preta, lápis ou lapiseira e
borracha. Qualquer material diferente do especificado não poderá ser
utilizado.
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•

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização do
Concurso deverá entrar em contato com a Secretaria do Colégio Poliedro,
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, para que as providências sejam
tomadas.

•

É expressamente proibida qualquer tentativa de fraude durante o Concurso,
como: comunicar-se com outro candidato durante a prova; portar material de
consulta; utilizar aparelho eletrônico ou fazer qualquer outra ação não
autorizada com a intenção de obter um maior número de acertos. No caso de
flagrante de fraude, a prova será retirada imediatamente; se a ação for
constatada posteriormente, os responsáveis serão chamados. Em ambos os
casos o desconto será cancelado e nos reservamos o direito de bloquear a
matrícula.

•

O caderno de questões e folha de respostas deverá ser entregue ao fiscal ao
término da prova. É proibido ausentar-se da sala de prova portando o caderno
de questões ou a folha de respostas. O descumprimento dessa regra exclui
o candidato do Concurso no ano vigente.

Das provas
•

Conteúdo das provas

O conteúdo cobrado nas provas é referente as séries anteriores ao curso
pretendido.

•

Duração das provas

Turma

Tempo de Prova

1ª série / 2ª série / 3ª série Extensivo / 3ª Med - Ensino
3 horas
Médio
O tempo de permanência mínima na prova é de 1 (uma) hora.
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•

Questões

As provas para o Ensino Médio são compostas de 40 (quarenta) questões de
múltipla escolha, divididas da seguinte forma:
Curso

Língua
Ciências
Matemática
Portuguesa
Humanas

Ciências
da
Natureza

Total

Ensino
Médio

15

05

40

•

15

05

Consulta

O candidato não poderá deixar o local da prova com o caderno de questões.
Porém, caso tenha interesse em consultar a prova após a divulgação do
resultado, poderá fazê-lo dentro do período de 30 (trinta) dias, contados a partir
da data da realização do Concurso.
A prova estará disponível no mesmo local em que foi realizada por até 10 (dez)
dias corridos. Basta que o candidato solicite sua prova à Unidade com
antecedência, para que esta seja devidamente separada e disponibilizada,
somente para consulta, em horário definido pela Unidade.

Dos descontos obtidos
Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas do Colégio Poliedro seguem as
seguintes regras:
•

Os descontos são pessoais e intransferíveis e serão aplicados sobre o valor
vigente dos serviços na data da matrícula.

•

Os descontos não são cumulativos com outros descontos automáticos, como
desconto de dependente, de relacionamento ou de empresas conveniadas.
Será concedido somente o desconto obtido no Concurso ou um dos
descontos citados anteriormente, valendo aquele que for maior.

•

Os descontos variam até 40% (quarenta) e são válidos apenas sobre o valor
dos serviços. Não há descontos sobre o valor dos materiais didáticos e nem
sobre a primeira parcela.
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Critérios para os descontos
Os critérios são individuais e não dependem do resultado coletivo. O desconto
obtido no ano de ingresso manter-se-á nos anos posteriores do Ensino Médio,
sendo 50% do desconto fixo e os outros 50% estão sujeitos aos critérios abaixo.
Para a manutenção dos descontos adquiridos pelo Concurso de Bolsas Colégio
Poliedro, são deveres do aluno:
•

O aluno deverá ter média trimestral geral acima de 7,0;

•

O aluno não poderá ter ocorrências disciplinares julgadas pelo conselho
como graves

•

O aluno não poderá ter recorrência em retirada de sala (no máximo 3 vezes
no ano);

•

O aluno não poderá ter nenhuma falta não justificada nos simulados
obrigatórios.

•

O aluno deverá ter 85% de presença em todos os componentes curriculares.

A concessão de descontos para o Pré-Vestibular exige que o aluno realize um
novo Concurso de Bolsas.
Importante: A manutenção do desconto nas séries seguintes do Ensino Médio
está vinculada ao desempenho do aluno durante a vida escolar no colégio.
Em caso de inadimplência no serviço e/ou nos materiais, a bolsa será rescindida.
Em casos de transferência para outras escolas e Unidades do Colégio Poliedro,
a bolsa será rescindida.

Da divulgação dos resultados e matrícula
Os resultados serão informados por e-mail em até 3 (três) dias úteis após a
realização do Concurso.
Para obter o boletim completo, é necessário acessar a área restrita do candidato
no
site
do
Colégio
Poliedro
(https://www.colegiopoliedro.com.br/colegio/campinas/), e ou entrar em contato
com a secretaria.
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A matrícula nas turmas está sujeita à disponibilidade das vagas e análise do
histórico acadêmico e disciplinar do candidato, nos termos do regimento interno
do Colégio Poliedro.
Para casos em que os candidatos já se encontram matriculados, o
refinanciamento do contrato deverá ser solicitado e formalizado na Secretaria do
Colégio Poliedro pelo RL (Responsável Legal) em até 10 (dez) dias úteis após
divulgação do resultado final. Caso contrário, os descontos adquiridos no
Concurso perderão a validade.

Disposições finais
O Concurso de Bolsas do Colégio Poliedro é realizado somente pelas Unidades
Sede do Poliedro, nos locais, datas e horários estipulados, e previamente
divulgados no site (https://www.colegiopoliedro.com.br/colegio/campinas/).
A efetivação da inscrição implica a concordância e a aceitação deste
regulamento. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo o Colégio Poliedro do direito de excluir
do Concurso de Bolsas aquele que não preencher a solicitação de forma
completa e correta.
A inscrição no Concurso de Bolsas do Colégio Poliedro e a participação do
mesmo não garantem vaga ou reserva de vaga.
As vagas para as turmas do Colégio Poliedro são extremamente limitadas e são
inferiores ao número de candidatos que realizam o Concurso de Bolsas.
A garantia de vaga no Colégio Poliedro é assegurada através da efetivação da
matrícula e deve ser realizada na Secretaria do Colégio Poliedro e não por meio
do site.
Os descontos obtidos para as Turmas do Ensino Médio (1ª série, 2ª série, 3ª
série Extensivo, 3ª Med) não são válidos para as Turmas do Ensino Fundamental
Anos Finais (6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano), e não são válidos para as Turmas
do Pré-Vestibular (Medicina, Extensivo Manhã/Noite) e vice-versa.
Os descontos obtidos para a matrícula em determinada Unidade/Turma não
podem ser utilizados em outra Unidade/Turma do Colégio Poliedro.
O desconto informado é passível de alteração unilateral por parte do Colégio
Poliedro em casos de erros ou equívocos constatados no sistema, na
identificação do candidato ou na aferição de suas habilidades. O Colégio
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Poliedro reserva-se o direito de validar o percentual de desconto adquirido no
ato da matrícula.
É permitida a realização de apenas 1 (uma) prova durante todo o Concurso de
Bolsas para o período letivo pretendido. Caso o aluno tenha feito a matrícula e
utilizado o desconto ele só poderá realizar outro Concurso de Bolsas se houver
mudança de segmento.
Os casos não tratados e as dúvidas que surgirem no processo do Concurso de
Bolsas serão resolvidos pela direção do Colégio Poliedro.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria do Colégio Poliedro de
interesse ou envie sua mensagem pelo Fale Conosco, disponível no site do
Poliedro http://faleconosco.sistemapoliedro.com.br/

Nosso endereço:
•

Unidade Taquaral:

Rua Dona Maria Umbelina Couto, nº 58 - Taquaral, Campinas - SP, 13076-011
Telefone: (19) 4141-1616
E-mail: secretaria.emcp@sistemapoliedro.com.br
Site: https://www.poliedroeducacao.com.br/
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