
 
 
 

MANUAL DO CANDIDATO - CONCURSO DE BOLSAS 2023 
ONLINE 

 
Este documento possui informações sobre o Concurso de Bolsas 2023 do Curso Guarulhos, 

com o objetivo de orientar os participantes sobre os procedimentos para a realização da prova e 

obtenção da carta de desconto. 

 

Os descontos ofertados no Concurso são destinados aos alunos matriculados ou 

interessados nos cursos Turma Medicina Tetra, Extensivo Manhã Hexa, Extensivo Tarde Octa e/ou 

Curso de Aulas Temáticas do Curso Guarulhos. Os descontos não são válidos para outras unidades 

pré-vestibular do Sistema de Ensino Poliedro. 

 

 

1. Calendário 
 

04.05.2022 a 05.06.2023 – Período de Inscrições 

06.06.2023 (terça-feira) – Realização da Prova ONLINE 
Horário de acesso ao sistema de prova: 14h30 

Horário de início da prova: 15h00 

 Horário de término: 19h00 

12.06.2023 (segunda-feira) - Divulgação do Boletim de Desempenho e Carta de Bolsa 

30.06.2023 (sexta-feira) – Prazo para matrícula com benefício da carta de desconto 

 

 

2. Inscrição 
 

2.1 Para fazer a inscrição para o Concurso de Bolsas, o candidato deve acessar o site 

www.cursoguarulhos.com.br/concurso, realizar cadastro na área logada, preencher o 

formulário de inscrição, respondendo todos os campos obrigatórios, e realizar a inscrição no 

evento. 

 

 

 



 
 
2.2  É obrigatório o envio de foto do documento de identificação do candidato (RG ou CNH), 

frente e verso, na etapa de inscrição. 

 

2.3 A inscrição para este processo seletivo é gratuita e limitada a um número máximo de 

participantes. Caso o limite de inscritos seja atingido, haverá um bloqueio de novas 

inscrições pelo site e não serão aceitos mais candidatos para o atual Concurso de Bolsas, 

ainda que dentro do período de inscrições. 

 
3. Prova 

 
3.1 A prova é composta por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 

alternativas cada e apenas uma alternativa correta para cada questão, e uma redação. 

 

3.2 O conteúdo exigido na prova inclui as quatro áreas de conhecimento do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio), sendo elas: 

• Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Sociologia e Filosofia) 

• Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) 

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Gramática, Interpretação de Texto e 

Literatura) 

• Matemática e suas Tecnologias 

 

3.3 A duração da prova é de 04h00.  

 

3.4 Recomenda-se o acesso ao ambiente da prova com 30 minutos de antecedência para 

conhecimento das orientações gerais da prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Demais Regras do Concurso de Bolsas 

 
4.1 Para a realização da prova, o candidato deve acessar a área logada em 

www.cursoguarulhos.com.br/concurso, com os dados de email e senha fornecidos no ato da 

inscrição. 

 
4.2 O candidato deverá realizar a prova em computador com webcam ou celular com 

câmera. 
 

4.3 O candidato deve portar o documento de identidade enviado na etapa de inscrição (RG 

ou CNH) durante a prova, para etapa de validação de identidade. 
 

4.4 Para o candidato que utilizar um dispositivo com sistema operacional iOS, deve ser 

utilizado o navegador Safari para realização da prova. 

 

4.5 O Curso Guarulhos não se responsabiliza pela ausência de requisitos necessários para 

a realização da prova, falhas técnicas dos dispositivos eletrônicos pessoais, 

congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros 

fatores de ordem técnica do local onde o candidato fará a prova ou local de alocação do 

servidor da prova, que impossibilitem a realização e/ou finalização. 

 

4.6 Durante o Concurso, o sistema de prova gravará e monitorará as informações das 

questões respondidas e navegação do usuário. 

 

4.7 Cabe ao Curso Guarulhos a avaliação de tentativa de fraude, como comunicar-se com 

outras pessoas durante a prova, consultar material externo ou fazer outra ação não 

autorizada com a intenção de obter uma maior pontuação na prova. Após avaliação e 

decisão do Curso, a prova e desconto poderão ser cancelados e reservado o direito de 

bloqueio à matrícula.  

 
4.8 O descumprimento das regras estabelecidas neste manual acarretará a desclassificação 

do candidato. 

 

 

 



 
5. Divulgação de Resultados 

 
5.1 Os resultados do Concurso de Bolsas serão informados a partir de 12/06/2023 (segunda-

feira), por meio do ambiente logado do sistema do Concurso. 

 
5.2 Somente o candidato pode efetuar a consulta ao resultado, por meio de seu email e 

senha pessoal utilizada no cadastro e realização da prova. 

 

5.3 O desconto obtido neste Concurso pode variar de 0% a 100%, não sendo cumulativo 

com outras modalidades de desconto definidas pelo Curso Guarulhos (como desconto de 

ex-aluno, desconto do mês etc.). 

 

5.4 O percentual de desconto obtido não corresponde necessariamente ao percentual de 

acertos na prova.  

 

5.5 O desconto obtido é intransferível e não vale como reserva de vaga. 

 

5.6 A validade da carta de desconto é até 30/06/2023 (sexta-feira), no horário de 

Atendimento do Curso. 
 
5.7 O desconto obtido neste concurso de bolsas será válido apenas para candidatos não 

matriculados. 

 

5.8 Tratando-se de um concurso de vagas remanescentes, a matrícula do candidato está 

limitada à quantidade de vagas restantes nas turmas.  

 
6. Responsabilidades do Candidato 

 
6.1 Acessar previamente o ambiente virtual da prova, a fim de validar o funcionamento de 

seu email e senha. 

 

6.2 Apresentar um documento original com foto (RG ou CNH) em etapa de validação de 

identificação solicitada no dia da prova. 

 

6.3 Atender às regras estabelecidas neste manual. 



 
 
7. Observações Gerais 

 
7.1 Todos os horários divulgados para este Concurso de Bolsas, incluindo os horários do 

sistema de prova, são referentes ao horário de Brasília. 

 

7.2 A falta ou a participação neste concurso não impossibilita o candidato de participar de 

outros concursos ou processos seletivos. 

 

7.3 O desconto informado é passível de alteração unilateral por parte do Curso Guarulhos 

em casos de erros constatados no sistema, na identificação do candidato ou na aferição de 

suas habilidades. E, em alguns casos, poderá ser solicitada a realização de uma prova 

presencial para validação do desconto obtido. 

 

7.4 Este manual pode sofrer alterações conforme o andamento do Concurso de Bolsas sob 

critérios do Curso. 

 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Atendimento do Curso Guarulhos: 

Horário: 2ª a 6ª feira das 09h às 19h e aos sábados das 09h às 14h 

Rua Paulo Lenk, 65, Jardim Zaira – Guarulhos 

Tel (11) 2409-1504 / (11) 2408-7579 

atendimento@cursoguarulhos.com.br 


