
REGULAMENTO CONCURSO DE BOLSAS ON-LINE 

COLÉGIO GÊNESE 

 

O COLÉGIO GÊNESE  realizará o Concurso de Bolsas para alunos que cursarão, em 2021, 

todas as séries a partir do 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. 

  

1. Das inscrições. 

1.1. A inscrição é gratuita e deve ser feita através do site (www.colegiogenese.com.br) até 

às 12h do dia útil anterior à data da prova. 

1.2. A responsabilidade e veracidade dos dados cadastrais solicitados no formulário de 

inscrição são do participante e qualquer irregularidade, mesmo que constatada após a 

realização do concurso e atribuição da bolsa de estudos, pode acarretar anulação dos 

benefícios concedidos pela escola. 

1.3. Este evento se destina apenas a estudantes de outras escolas, não sendo válida a 

participação de estudantes já matriculados no Colégio Gênese. 

 

2. Do funcionamento e das especificidades das provas 

2.1. Este evento é composto por uma prova on-line a ser realizada no dia 11/12/2020, a 

partir das 14h. 

2.2. O acesso à prova será realizado por link disponível no site da escola. 

2.2.1. O aluno deverá acessar o sistema com, pelo menos, 10 minutos de 

antecedência e, em caso de qualquer problema técnico, contatar a escola. 

2.2.2. Para acessar a prova, o participante deverá ter em mãos o número de inscrição 

recebido no ato da inscrição. 

2.3. O local e a qualidade da conexão na internet para a realização da prova on-line são de 

responsabilidade de cada participante. 

2.4. Tempo máximo para realização das provas: 

2.4.1. 2 horas para estudantes que cursarão o 6º, 7º e 8º anos do fundamental em 

2021; 

2.4.2. 3 horas para estudantes que cursarão o 9º ano do ensino fundamental, o 

ensino médio em 2021; 

2.4.3. Participantes que iniciarem a prova com atraso NÃO terão tempo extra para 

sua realização; 

2.4.4. Ao término do tempo estipulado, o sistema encerrará automaticamente a prova 

para todos os participantes. 

2.5. Cabe à escola determinar o horário de início e fim da prova. 

2.5.1. O participante deverá realizar por completo no tempo máximo conforme item 

2.4, não sendo possível interromper sua execução para concluí-la 

posteriormente. 

2.5.2. O participante poderá sair e voltar para a prova, dentro do horário estipulado. 

Mas, as respostas já enviadas não poderão ser alteradas. 

2.6. Os participantes terão acesso a uma questão de cada vez e, após o envio de cada 

resposta, não poderão mais retornar àquela mesma questão. 

2.7. Na realização da prova on-line serão permitidas consultas na internet e em livros para 

a resolução das questões. 

2.8. Caso ocorra, durante a prova, algum problema no servidor que hospeda o sistema, a 

comissão organizadora reserva-se o direito de agendar outra data, nas mesmas 

condições. Neste caso, ficam zerados todos os resultados parciais, valendo resultados 

integrais do evento futuro. 



2.9. Eventuais dúvidas nos enunciados e nas respostas das questões propostas serão 

resolvidas pela direção da escola. 

 

3. Da composição das provas: 

3.1. As provas serão compostas por questões de múltipla escolha ou do tipo V/F 

(verdadeiro ou falso) e variam em quantidade de questões e disciplinas cobradas de 

acordo com cada série, da seguinte forma: 

3.1.1. Para alunos que irão cursar, em 2021, o 6º ano do Ensino Fundamental: prova 

com 20 questões do tipo V/F sobre conhecimentos gerais e atualidades. 

3.1.2. Para alunos que irão cursar, em 2021, o 7º ou 8º anos do Ensino Fundamental: 

prova com 25 questões do tipo V/F sobre conhecimentos gerais e atualidades. 

3.1.3. Para alunos que irão cursar, em 2021, o 9º ano do Ensino Fundamental ou a 1ª 

série do Ensino Médio: prova com 30 questões múltipla escolha (com 4 

alternativas) - 12 questões de português, 12 questões de matemática e 6 

questões de atualidades. 

3.1.4. Para alunos que irão cursar, em 2021, a 2ª e 3ª séries do Ensino Médio: prova 

com 35 questões do tipo múltipla escolha (com 5 alternativas) - 14 questões de 

português, 14 questões de matemática e 7 questões de atualidades. 

 

4. Dos resultados e classificação final: 

4.1. A classificação será definida pelo total de acertos na prova de cada participante; 

4.2. Caso uma ou mais questões da prova sejam canceladas pela comissão organizadora, 

por inconsistência ou erro técnico, todos os participantes serão bonificados com a 

respectiva pontuação. 

4.3. Os resultados da prova, assim como os respectivos descontos concedidos, serão 

disponibilizados a partir do dia 14/12/2020 e serão enviados para o email informado no 

ato da inscrição, tanto do aluno quanto do responsável (se houver) ou na secretaria da 

escola para retirada pelo responsável legal do participante e terão validade para 

matrículas efetuadas até 17/12/2020. 

 

5. Da concessão de descontos pela prova: 

5.1. O percentual de desconto concedido nas mensalidades escolares será definido de 

acordo com a porcentagem de acertos de cada participante, sendo esse desconto de 

até 30% para o ensino fundamental e até 40% para o ensino médio.  

5.2. A escola poderá conceder descontos acima dos citados a alunos que se destacarem 

de maneira excepcional, de acordo com critérios internos e análise da direção. 

5.3. Os descontos obtidos são aplicáveis apenas às mensalidades escolares básicas, não 

sendo conferidos adicionalmente a outros produtos e serviços prestados pela escola 

como materiais didáticos, eventos escolares, período integral, alimentação, etc. 

5.4. O desconto obtido por meio deste concurso não é cumulativo a descontos obtidos 

através de outros eventos ou promoções realizadas pela escola. 

 

6. Itens não previstos neste regulamento serão analisados e resolvidos pela direção da escola. 

 

 

 


