
Bolsa Melhores Colocados 

 

Oferta destinada exclusivamente aos calouros do VG4 que realizarem a prova 
na quinta-feira 28/01/2021, sexta-feira,29/01/2021 e sábado 30/01/2021. 

O 1° colocado geral da unidade nesse concurso terá a bolsa de 100% para 
todo o curso. 

Regras 

• Cursos: Todos - Exceto para Medicina, Veterinária e odontologia; 
• Modalidade: Presencial 
• Período: Bolsa de 100% válida a partir da primeira mensalidade do 

curso e terá vigência durante todo o curso regular. 
• Elegibilidade: Oferta válida somente para o VG4 dos dias 28/01/2021, 

29/01/2021 e 30/01/2021. 

*Concurso deverá ter no mínimo 20 candidatos aprovados para esses 
processos seletivos.  

Regras de desempate: 

• 1° critério: Nota mais alta 
• 2° critério: Idade do candidato (tiver maior idade) 
• 3° critério: Data e hora da inscrição (a inscrição que for realizada 

primeiro)  

Importante: 

• Nota do Enem e aproveitamento de histórico escolar não são válidas 
para apuração; 

• Alunos veteranos e evadidos, sob hipótese alguma, são elegíveis às 
ofertas; 

• A Bolsa Melhores Colocados é um benefício pessoal e intransferível 

• Após a matrícula, perderá o direito a bolsa o aluno que solicitar 
transferência, trancamento, desistência ou troca de turno. 

• No Caso de Reopção de curso (Não formação de turma) a bolsa será 
transferida para o curso de opção, desde que seja um dos cursos 
elegíveis à bolsa de estudo. 

• A correção será feita pela própria unidade e/ou tutores exclusivamente 
pela Extranet Colaborar (https://extranet.colaboraread.com.br/) >> 
Vestibular >> Geral >> Correção de Provas - Vestibular. Não serão 
consideradas notas lançadas diretamente no Olimpo.  

• A classificação dos concursos do tipo Online, serão feitas, pelo 
corporativo sem a necessidade de ação pela unidade, após 
identificarmos que todas as provas feitas sejam corrigidas.  

• Todos os candidatos inscritos para a prova virtual (online) nos dias 28, 

29 e 30 de janeiro e que não finalizarem a prova, serão desclassificados 

por ausência. 



• O processo seletivo será através de uma prova de redação, as provas 
serão geradas de forma aleatória pelo sistema, caso o candidato feche a 
tela da prova, será gerada uma nova prova; 

• Caso ocorra algum problema de conexão ou a prova seja fechada 

durante a execução, o candidato deverá acessar novamente a Área do 

Candidato do site www.vestibulares.com.br, no máximo 5 vezes, e um 

novo tema será apresentado para elaboração de uma nova redação. 

• Caso o candidato realize mais de uma prova, então será considerada 

para fins de classificação à bolsa, a primeira prova realizada.  

• As provas serão dinâmicas com temas para dissertação podendo ser 

diferentes entre os candidatos. 

• A prova consistira em uma redação em Língua Portuguesa.  

• O tempo de realização da prova é de 60 (sessenta) minutos, que serão 

controlados por meio de um cronômetro que encerrará a sua aplicação 

quando o tempo limite for atingido. 

• O texto digitado será limitado em até 2.500 (dois mil e quinhentos) 

caracteres, que corresponde a aproximadamente 30 (trinta) linhas. 

• Uma vez iniciada a prova não há como dar pausa, reiniciar ou retomar a 

mesma.  

• Bolsa de 100% é restrito aos cursos Medicina, Veterinária e odontologia; 

• Concurso só vale para graduação Presencial; 

Importante: Os alunos poderão realizar a matrícula e o PMT no dia do VG. 
Caso um candidato matriculado (participante do VG4 - seguindo os critérios 
acima descritos) seja um dos ganhadores da Bolsa 100%, o PMT será 
cancelado (sem ônus para o candidato) e a bolsa lançada. Para unidade ser 
elegível a campanha, no concurso deve ter no mínimo 20 candidatos 
participantes para esse processo seletivo. 

O resultado dos ganhadores das bolsas será divulgado em até 72 horas após 
classificação do concurso. 

 


