
 
 

 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS PARA O PRÉ-VESTIBULAR MAXI 2018 
 

1)       O CONCURSO DE BOLSAS consta de prova a ser realizada no dia 20 de janeiro de 2018, das 
8:00 às 11:30, contendo 60 questões de múltipla escolha, divididas da seguinte forma 

 
  

Áreas do conhecimento Quantidade de questões 

Ciências da Natureza 15 

Ciências Humanas 15 

Matemática 15 

Linguagens 15 

  
 
2)       A validade da participação do CANDIDATO neste concurso está condicionada à apresentação 

de seu documento original com foto e ao cumprimento de todas as demais regras presentes 
neste regulamento; 

 
3)       Durante a realização da prova, não é permitido o uso de bonés, calculadoras, equipamentos 

eletrônicos ou quaisquer aparelhos de comunicação; 
 
4)       Haverá desclassificação automática do CANDIDATO em caso de qualquer tipo de atitude de 

“cola” na realização da prova, a juízo do fiscal ou da equipe responsável pela aplicação da prova; 
 
5)       O CONCURSO de bolsas destina-se exclusivamente à concessão de descontos no pagamento 

da mensalidade do curso Pré-Vestibular Extensivo para o ano de 2018 do Maxi, não sendo válido 
para qualquer tipo de desconto em cursos extras, material didático, curso regular do Maxi (Ensino 
Fundamental e Médio), aluguel de armários, ou qualquer outro serviço ou produto oferecido pelo 
Maxi; 

 
6)       A inscrição no CONCURSO e a realização da prova não garantem vaga para o referido curso 

nem sequer a reserva de vaga, por qualquer período; 
 
7)       As matrículas para o Curso Pré-Vestibular deverão ser realizadas única e exclusivamente na 

secretaria da escola, mediante pagamento dos devidos valores referentes à mensalidade e ao 
material didático; 

 
8)       Os descontos concedidos são impessoais e intransferíveis e serão aplicados ao valor integral do 

curso Pré-Vestibular para o ano letivo de 2018; 
 
9)       Os descontos concedidos estão condicionados a todas as cláusulas estabelecidas no contrato 

de prestação de serviços do Curso Pré-Vestibular, contrato este disponível para consulta na 
secretaria da escola; 



 
 

 
10)   Os descontos concedidos variam de 0% (zero por cento) a 100% (cem por cento) e estão 

condicionados aos resultados obtidos pelos CANDIDATOS na PROVA; 
 
11)   Os descontos concedidos não são, em nenhuma hipótese, cumulativos a nenhum outro 

desconto concedido. Caso o CANDIDATO obtenha ou faça jus a outros tipos e percentuais de 
descontos, valerá sempre o desconto percentual de maior valor; 

12)   O desconto concedido é passível de ajuste unilateral pelo Maxi em caso de erro na correção da 
prova ou na identificação do CANDIDATO; 

 
13)   Os descontos serão concedidos com base na análise individual do resultado de cada 

CANDIDATO por parte da equipe do Maxi e não são, portanto, direta nem unicamente 
dependentes de índices percentuais de acerto de questões; 

 
14)   O resultado do CONCURSO estará disponível para consulta a partir das 9h do dia 24 de janeiro 

de 2018, na Secretaria da Escola; 
 
15)   O resultado será disponibilizado ao CANDIDATO, mediante apresentação de documento ou 

confirmação de dados apresentados na inscrição, em caso de contato via telefone e/ou 
”WhatsApp”; 

 
16)   O resultado do Concurso de Bolsas será apresentado de forma individual, não havendo, 

portanto, a disponibilização de um “ranking geral” ou classificação individual (posição); 
 
17)   Os CANDIDATOS que obtiverem desconto e já tiverem realizado a matrícula no Curso 

Pré-Vestibular poderão solicitar, na secretaria da escola, no prazo de 15 dias a contar da 
realização da prova, o novo valor das mensalidades, para que tenham seus contratos atualizados 
com base em eventual novo valor devido de mensalidade. Caso o desconto obtido no 
CONCURSO seja inferior ao desconto previamente obtido no momento da matrícula, não haverá 
alteração contratual. 

 


