MANUAL DO CANDIDATO
CONCURSO DE BOLSAS – COLÉGIO GALILEU
Este manual contém os procedimentos para participação no Concurso de Bolsas
do Colégio Galileu. Apresentamos as principais regras que norteiam esse Concurso, cujo
objetivo é propiciar ao estudante descontos na mensalidade dos serviços, quando
matriculado no Curso Pré-Vestibular do Colégio Galileu.


A QUEM SE DESTINAM OS DESCONTOS DO CONCURSO DE BOLSAS?

Os descontos do Concurso de Bolsas do Colégio Galileu são destinados aos alunos
matriculados ou interessados em se matricular no Curso Pré-vestibular do Galileu, e que
participaram do Concurso. Os descontos não são válidos para o Colégio Galileu que
abrange o Ensino Fundamental e Ensino Médio.


COMO PARTICIPAR?

As inscrições devem ser feitas na Recepção do Colégio Galileu ou solicitado por email a ficha de inscrição.


VALOR DA INSCRIÇÃO

O valor para as inscrições do processo de bolsas do Curso Pré-Vestibular do Colégio
Galileu é de 1kg de alimento não perecível (exceto sal).


PODE SER FEITA UMA NOVA INSCRIÇÃO EM CASO DE FALTA NA PROVA?

Sim, mas somente nos casos em que o candidato não realizar à prova para a qual se
inscreveu e caso estejam abertas as inscrições para uma nova prova.



DAS RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO
Comparecer ao local e horário indicado para a realização da prova;


Apresentar no dia da prova, o número da inscrição e o documento original de
identidade (RG) ou carteira de motorista (CNH).

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

DAS PROVAS
 Conteúdo das provas
O conteúdo cobrado nas provas se refere aos 03 (três) anos de Ensino Médio. Para
a Turma FUVEST/ITA, o conteúdo é exatamente o mesmo previsto no edital do
Vestibular da FUVEST.
 Duração das provas
Turma

Tempo de Prova

Medicina e Extensivo Manhã/Noite

3 horas e 30 min

FUVEST / ITA

4 horas

 Questões
As provas para as Turmas Medicina e Extensivo Manhã são compostas de 60
(sessenta) questões de múltipla escolha, divididas da seguinte forma:

Curso

Matemática
e suas
Tecnologias

Ciências da
Natureza e
suas
Tecnologias

Ciências
Humanas e
suas
Tecnologias

Linguagens,
Códigos e
suas
Tecnologias

Total

Medicina

15

15

15

15

60

Extensivo
Manhã

15

15

15

15

60

As provas para a Turma FUVEST/ITA são compostas de 50 (cinquenta) questões
de múltipla escolha, divididas da seguinte forma:

Curso

Física

Matemática

Química

FUVEST/ITA

17

17

16



Total
50

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 fazêlo 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 Galileu seguem as seguintes
regras:
 Os descontos são pessoais e intransferíveis e serão aplicados sobre o valor dos
serviços vigente na data da matrícula.
 Variam de 0% (zero) a 100% (cem) e são válidos apenas sobre o valor dos serviços.
 Não há descontos sobre o valor dos materiais didáticos e matrícula.
 Não são cumulativos com outros descontos automáticos, como por exemplo
desconto de irmãos ou para alunos que residam em cidades próximos, será
concedido somente o desconto obtido no Concurso ou um dos descontos citados
anteriormente, valendo aquele que for maior.


Critérios para os descontos

 Os critérios são individuais e não dependem do resultado coletivo. O percentual de
desconto não segue uma razão linear. Por exemplo, acertar 50% (cinquenta) das
questões não necessariamente corresponde a 50% (cinquenta) de desconto no valor
dos serviços.
 O percentual de desconto é calculado pelo somatório de acertos nas questões de
múltipla escolha.


Da 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 comparecer pessoalmente a
unidade do Colégio Galileu no Bairro Jundiaí.
Para casos em que os candidatos já se encontram matriculados, o refinanciamento
do contrato deverá ser solicitado e formalizado na Secretaria do Colégio Galileu pelo RL
(Responsável Legal) em até 10 (dez) dias após o resultado da prova. Caso contrário, os
descontos adquiridos nas provas perderão a validade.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Coordenação do Pré-Vestibular do
Colégio Galileu.


DISPOSIÇÕES FINAIS

O Concurso de Bolsas do Curso Pré-Vestibular Colégio Galileu é realizado somente
na Unidade Bairro Jundiaí do Galileu, nas datas e horários estipulados, previamente
divulgados em http://www.institutogalileu.com.br/
A inscrição no Concurso de Bolsas do Colégio Galileu e a realização da prova não
garantem vaga ou reserva de vaga para a turma escolhida.
As vagas para as turmas do Curso Pré-Vestibular Galileu são extremamente limitadas
e são inferiores ao número de candidatos que realizam o Concurso de Bolsas.
A garantia de vaga nas turmas do Curso Pré-Vestibular (P.V.) Galileu é assegurada
através da efetivação da matrícula na turma de seu interesse e deve ser realizada na
Secretaria do Colégio Galileu e não por meio do site.
Os candidatos poderão efetuar a matrícula sem desconto e, após a divulgação do
percentual de desconto obtido, solicitar o refinanciamento em até 10 (dez) dias, para
que os descontos sejam aplicados sobre os valores do contrato.
Os descontos obtidos nas provas para as Turmas Extensivo Manhã não são válidos
para a Turma FUVEST/ITA, assim como os descontos obtidos na prova para a Turma
FUVEST/ITA também não são válidos para as Turmas Extensivo Manhã.
Os descontos obtidos para a matrícula em determinada Unidade/Turma podem ser
utilizados em outra Unidade Sede do Poliedro desde que haja disponibilidade de vagas
para o Curso Pré-vestibular. Porém, os percentuais de desconto podem variar de uma
Unidade para outra.
O desconto informado é passível de alteração unilateral por parte do Galileu em
casos de erros ou equívocos constatados na identificação do candidato ou na aferição
de suas habilidades.

Nosso endereço:
Avenida Santos Dumont, 724, Bairro Jundiaí. Anápolis-GO
Telefone: 3321-6661 ou 3321-6660

EDNALDO FERNANDES DOS SANTOS
DIRETOR GERAL

EDUARDO ARAÚJO DOS SANTOS
COORDENADOR PRÉ-VESTIBULAR

CONCURSO DE BOLSAS COLÉGIO GALILEU

NOME:
DATA DE NASCIMENTO
ESTADO CIVIL:
RG:
CPF:
TELEFONE PARA CONTATO:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO ANTERIOR:
E-MAIL:

DECLARO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PASSADAS SÃO VERDADEIRAS.
ANÁPOLIS, _____ DE ___________________________ DE 2.019

_______________________________________________________

