
REGULAMENTO PARA  

CONCURSO DE 

  BOLSA 2022 
 

ADITIVO Nº 01/2021 – RETIFICAÇÃO (REGULAMENTO 11/2021) 
 
 

A Prosper Educacional informa que o Concurso de Bolsas, destina-se aos alunos que irão 

cursar no ano de 2022 o 3º ano do Ensino Fundamental I a 3ª série do Ensino Médio, 

realizado em data única, no dia 27 de novembro (Sábado), das 08h30 às 11h30.  

 

1. CRITÉRIOS 
 

1.3. Os alunos matriculados em qualquer unidade do Grupo Prosper Educacional, tendo seu 

registro de Matrícula ATIVO em 2021, seja este veterano ou calouro, não são elegíveis para 

participar deste CONCURSO, porém, tornam-se elegíveis para o REGULAMENTO DA BOLSA 

MÉRITO de nossas unidades; 

1.4. Alunos matriculados em 2021 para início das aulas em 2022, ou seja, com vínculo acadêmico 

a partir de 2022, tornam-se elegíveis a participar do CONCURSO DE BOLSAS, mesmo que a 

efetivação da matrícula tenha ocorrido em data anterior a realização da prova. 

 

2. INSCRIÇÕES 
 

g. no ato da inscrição, deve escolher a série/ano que irá cursar em 2022. 

 

Modelo das provas:  
O modelo de prova e o conteúdo programático apresentado no edital refere a série que o 
aluno está em 2021.  
 
 

 4- CLASSIFICAÇÃO E DESCONTOS  
 
 

 
 

 

 

MAIOR PONTUAÇÃO entre o 3º ano ao 9º ano - Ensino Fundamental - 100% de desconto nas 
mensalidades em 2022; 

MAIOR PONTUAÇÃO entre a 1ºsérie e 2ª série – Ensino Médio - 60% de desconto nas mensalidades em 
2022; 

1º LUGAR POR SÉRIE - 50% de desconto nas mensalidades em 2022 

2º LUGAR POR SÉRIE - 40% de desconto nas mensalidades em 2022 

3º LUGAR POR SÉRIE - 30% de desconto nas mensalidades em 2022 
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A PROSPER EDUCACIONAL se reserva no direito de revisar ou cancelar este Regulamento sempre 

que houver impossibilidade na sua execução ou inviabilidade de qualquer fator que envolva a 

realização ou apuração do resultado. Se, por qualquer motivo, alheio à vontade e controle da 

PROSPER não for possível a realização deste Concurso conforme o planejado, esta poderá 

modificá-lo, suspendê-lo e/ou finalizá-lo, mediante aviso aos participantes. 


