ETERJ – Santíssimo e Itaguaí
REGULAMENTO DO BOLSÃO 2021
Ensino Fundamental 1º ao 9º ano, Ensino Médio Técnico e Pós-Médio
1.

O Bolsão - concurso de bolsas de estudos da ETERJ é orientado para Novos candidatos aptos a

cursar o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), a 1ª série do Ensino Médio Técnico ou 1º Período do Pósmédio em 2021.
2.

O concurso será público e aberto à participação de qualquer candidato que se enquadre nas

exigências de faixas etárias e pré-requisitos para matrícula nas etapas disponíveis no concurso.
3.

A Prova do concurso acontecerá de modo on-line, conforme escolha de data no ato da inscrição.

4.

No dia da prova selecionada, o candidato receberá 30 minutos antes da prova, o link por email:

contato@eterj.com.br e/ou WhatsApp: (21) 98555-8040.
5.

O candidato deverá ter o Meet do Google instalado em seu telefone ou computador para a

realização da prova.
6.

A prova constará de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
6.1 Ensino Fundamental: 15 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de Matemática.
6.2 Ensino Médio e Pós-médio: 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática

e 10 questões de atualidades.
7.

Regras para fazer a prova on-line:
7.1 Uma vez iniciada a prova, não há como dar pausa, reiniciar ou retomar a mesma.
7.2

O tempo de realização da prova é de 60 minutos, que são controlados através de um
cronômetro que encerra a aplicação quando o tempo limite é atingido.

7.3

Se alternar entre abas no navegador a prova é fechada.

7.4

Não é permitido copiar e colar.

7.5

A prova pode ser realizada de qualquer dispositivo com acesso à internet, até mesmo
celular.

7.6

A câmera e o áudio deverão permanecer ligados durante a realização da prova.

7.7 O aluno deverá permanecer, no ambiente de realização da prova, sozinho.
7.8 Caso o fiscal da prova perceba alguma irregularidade, o candidato será desclassificado.

8.

As inscrições serão realizadas pela internet através do nosso site: www.eterj.com.br ou na ETERJ de

2ª a 6ª feira de 9h às 18h.
9.

Para inscrição, os candidatos deverão efetivar o pagamento da taxa de inscrição no valor de

R$ 10,00 (dez reais).
10. O resultado do concurso será divulgado 02 (dois) dias após a realização da prova, através do e-mail
e/ou whatsapp.
11. A matrícula dos contemplados com a bolsa de estudos deverá ser efetivada até 05 (cinco) dias
após a entrega do resultado. Caso a matrícula não seja formalizada, o candidato perderá o direito à
bolsa.
12. Os candidatos do Ensino Fundamental não recebem o desconto durante todo o curso, pois têm a
oportunidade de fazer o concurso novamente ao final de cada ano.
13. Para os alunos novos do Ensino Médio Técnico (1ª Série) e Pós-Médio técnico (1º Período), o
percentual de descontos conquistado será válido para todo o Curso. O aluno permanecerá com o
mesmo desconto para as séries/períodos seguintes, se conseguir Aprovação. Em caso de Reprovação, o
desconto será reduzido conforme tabela abaixo:
Desconto Conquistado
100%
50%*
40%*
30%*
20%*
10%*

Aprovação
100%
50%*
40%*
30%*
20%*
10%*

Reprovação
50%*
25%*
20%*
15%*
10%*
Não terá mais desconto do Bolsão

14. O desconto recebido será aplicado para todas as mensalidades com exceção do mês de Janeiro
(Ensino Fundamental e Médio) e Janeiro e Julho (Pós-Médio) e será válido somente para pagamentos
até o vencimento (dia 05 de cada mês).
15. O desconto concedido é pessoal e intransferível, sob qualquer hipótese ou alegação, só sendo
concedidas ao candidato que possua as condições para matrícula na série e turno. Os percentuais de
bolsas não se aplicam às atividades extraclasses.
16. No caso do sorteio de bolsas para 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, será transmitido pelo Google
Meet nos dias selecionados, e o responsável e aluno deverão estar acompanhando no dia da prova para
participarem.

17. Serão contemplados os 60 primeiros colocados do Ensino Fundamental conforme o quadro abaixo:

SEGMENTO

NOTAS

Ensino Fundamental do
1º e 2º ano

Sorteio de Bolsas

Ensino Fundamental do
3º ao 9º ano

Entre 9,0 e 10
Entre 8,0 e 8,9
Entre 7,0 e 7,9
Entre 6,0 e 6,9
Entre 5,0 e 5,9
Entre 3,0 e 4,9
Abaixo de 2,9

Nº DE BOLSAS
CONCEDIDAS
02 bolsas
02 bolsas
02 bolsas
03 bolsas
05 bolsas
07 bolsas
10 bolsas
15 bolsas
20 bolsas
Não contemplado

PERCENTUAL DE
DESCONTOS
Desconto de 50%*
Desconto de 30%*
Desconto de 20%*
Desconto de 100%
Desconto de 50%*
Desconto de 40%*
Desconto de 30%*
Desconto de 20%*
Desconto de 10%*
Não contemplado

18. Serão contemplados os 82 primeiros colocados do Ensino Médio conforme o quadro abaixo:

SEGMENTO

Ensino Médio Técnico
1ª série

NOTAS
Entre 9,0 e 10
Entre 8,0 e 8,9
Entre 7,0 e 7,9
Entre 6,0 e 6,9
Entre 5,0 e 5,9
Entre 3,0 e 4,9
Abaixo de 2,9

Nº DE BOLSAS
CONCEDIDAS
05 bolsas
07 bolsas
10 bolsas
15 bolsas
20 bolsas
25 bolsas
Não contemplado

PERCENTUAL DE
DESCONTOS
Desconto de 100%
Desconto de 50%*
Desconto de 40%*
Desconto de 30%*
Desconto de 20%*
Desconto de 10%*
Não contemplado

19. Serão contemplados os 40 primeiros colocados do Pós-Médio conforme o quadro abaixo:
SEGMENTO

Pós Médio Técnico
1º período

NOTAS
Entre 9,0 e 10
Entre 8,0 e 8,9
Entre 7,0 e 7,9
Entre 6,0 e 6,9
Entre 5,0 e 5,9
Entre 3,0 e 4,9
Abaixo de 2,9

Nº DE BOLSAS
CONCEDIDAS
02 bolsas
03 bolsas
04 bolsas
06 bolsas
10 bolsas
15 bolsas
Não contemplado

20. O desempate dos candidatos será pelo número de inscrição.

PERCENTUAL DE
DESCONTOS
Desconto de 100%
Desconto de 50%*
Desconto de 40%*
Desconto de 30%*
Desconto de 20%*
Desconto de 10%*
Não contemplado

21. No ato da inscrição através deste regulamento, fica claro ao candidato e ao seu responsável legal,
que o concurso terá caráter meramente cultural, não havendo, portanto possibilidade de medidas
judiciais ou extrajudiciais sobre seu resultado. Os casos omissos serão julgados pela Direção da
Instituição.
22. Não caberão recursos aos resultados da prova. Havendo qualquer suspeita de fraude na aplicação
da prova para o Bolsão, a mesma será anulada a critério da Instituição.
Atenciosamente,
A Direção.
*Já incluso % por antecipação de pagamento.

