REGULAMENTO

BOLSÃO 2022

SEJA BEM-VINDO AO MATRIZ EDUCAÇÃO!

O Colégio e Curso Matriz Educação, com o objetivo de ampliar oportunidades aos estudantes, dará início ao
Bolsão 2022, ou seja, ao Concurso de Bolsa de Estudos para o ano de 2022.
DA INSCRIÇÃO E DA REALIZAÇÃO DO BOLSÃO 2022 DO MATRIZ EDUCAÇÃO
1. O presente concurso se destina aos estudantes de outras instituições de ensino que, no ano de 2022, pretendem
cursar uma das turmas do Matriz Educação:
TURMAS REGULARES:
- Ensino Fundamental II: 6º Ano, 7º Ano, 8º Ano ou 9º Ano.
- Ensino Médio: 1ª Série Vestibular, 2ª Série Vestibular ou 3ª Série Vestibular.
- Curso Livre: Turma Pré-vestibular.
TURMAS MILITARES:
- Ensino Fundamental II: 9º Ano + CN/EPCAr.
- Ensino Médio: 1ª Série + CN/EPCAr, 2ª Série + CN/EPCAr, 1ª Série Militar AFA/EsPCEx, 2ª Série Militar
AFA/EsPCEx, 3ª Série + EsPCEx, 3ª Série + ESA/EEAr ou 3ª Série + AFA/EN/EFOMM.
- Curso Livre: Turma CN/EPCAr, Turma EsPCEx, Turma ESA/EEAr ou Turma AFA/EN/EFOMM.
TURMAS DE PROJETOS:
- Projeto CN/EPCAr Jr (7º e 8º Anos do Ensino Fundamental II).
- Projeto Medicina (1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio).
2. Somente estudantes advindos de outras escolas poderão se candidatar ao Bolsão 2022, isto é, que não estão
matriculados no Colégio e Curso Matriz Educação no ano de 2021.
3. A inscrição implicará ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste regulamento, por parte dos seus responsáveis legais, em relação às quais não poderão alegar
desconhecimento.
4. A inscrição deverá ser realizada previamente às datas de realização de bolsões disponibilizadas pelo Matriz
Educação por meio do preenchimento do formulário de inscrição que se encontra na Landing Page do Colégio e
Curso Matriz Educação (matrizeducacao.com.br).
5. Não há cobrança de taxas para a inscrição no bolsão.

6. O candidato inscrito no Bolsão 2022 poderá realizar somente uma prova de bolsa, ou seja, não será permitido
que um mesmo candidato faça duas ou mais provas de bolsão.
7. Caso o candidato falte à prova de bolsão que o mesmo está inscrito, apenas nestas circunstâncias ele poderá se
inscrever e participar de uma nova data de prova de bolsão se houver data disponível.
8. Para inscrever-se no Bolsão 2022 o(a) candidato(a) deverá:
a) ter anuência dos seus responsáveis legais;
b) preencher o formulário eletrônico que se encontra na Landing Page;
c) aguardar o e-mail de confirmação da inscrição;
d) apresentar este documento de confirmação da inscrição no dia de prova (no celular ou impresso).
9. Não será considerada válida a inscrição e a prova de bolsão de alunos que estão em processo de renovação do
ano de 2021 para o ano de 2022, ou seja, que já são alunos do Matriz Educação.
10. As bolsas de estudos concedidas por meio do Bolsão 2022 são válidas exclusivamente para o ano de 2022.
11. As provas de bolsão ocorrerão em todas as unidades do Matriz Educação. Ao candidato, caberá a escolha de
nossa sede mais próxima da sua residência ou de sua preferência. Nossas unidades:
Unidade BANGU
Endereço: Rua Agrícola, 318 – Bangu
Contato: (21) 2115-8863
Unidade CAMPO GRANDE
Endereço: Rua Professor Gonçalves, 41 – Campo Grande
Contato: (21) 2415-3123
Unidade DUQUE DE CAXIAS
Endereço: Rua Marcílio Dias, 113 – Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias
Contato: (21) 2538-3408 / (21) 2538-3409 / (21) 98880-7455
Unidade SÃO JOÃO DE MERITI
Endereço: Rua Coronel Henrique da Fonseca, 228 – Centro – São João de Meriti
Contato: (21) 2538-3430 / (21) 3799-8201
Unidade NOVA IGUAÇU
Endereço: Rua Humberto Gentil Baroni, 189 – Nova Iguaçu
Telefone: (21) 3844-7171 / (21) 97312-6613 / (21) 97312-2187
Unidade TAQUARA
Endereço: Rua Padre Ventura, 200 – Taquara
Telefone: (21) 3258-8009

1

DA REALIZAÇÃO DA PROVA
12. Os portões serão abertos às 8h30min e fechado às 9h10min para receber os candidatos. Após esse horário, não
será permitida a entrada de retardatários.
13. A prova terá 1 hora e 30 minutos de duração e os alunos somente poderão sair após uma hora de prova.
14. A prova de bolsão de todas as turmas contém 25 (vinte e cinco) questões objetivas com 05 (cinco) alternativas
cada uma, sendo 12 de questões de Língua Portuguesa e 13 questões de Matemática.
15. Em todas as questões haverá apenas 1 (uma) alternativa correta.
16. No dia da prova, o candidato deverá apresentar Carteira de Identidade (R.G. ou equivalente) original ou, bem
como o comprovante de inscrição de acordo com o item 8.d.
17. Somente será permitido utilizar caneta esferográfica com tinta azul ou preta, régua, lápis e borracha.
18. É de responsabilidade do candidato o preenchimento e a assinatura do cartão-resposta de acordo com as
instruções, utilizando caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
19. O cartão-resposta pode ser substituído em caso de erro ou rasura.
20. O cartão-resposta e o caderno de questões devem ser entregues ao final da prova, ou seja, o candidato não
sairá com a prova.
DO RESULTADO DA PROVA
21. O Matriz Educação informará no dia de aplicação da prova de bolsão quais serão o dia e o horário para o
recebimento do resultado do exame. Haverá também notificações por e-mail e/ou ligação telefônica.
22. Não haverá liberação do gabarito da prova de bolsão.
23. O resultado do exame será entregue por meio de um atendimento individualizado e com a apresentação da
Carta de Matrícula. Este documento é completo com todas as informações financeiras para efetivação da
matrícula.
24. Somente com a Carta de Matrícula em mãos é que será possível realizar a matrícula.
25. A data limite para efetivação da matrícula com aproveitamento da bolsa será publicada na carta de divulgação
do resultado.
SOBRE O QUE NÃO SERÁ PERMITIDO NO ATO DA PROVA DE BOLSÃO
26. O uso de dispositivos eletrônicos, tais como smartphones, smartwatch, tablets, calculadoras, fones de ouvido
na sala da aplicação da prova, bem como conversas durante o exame, a consulta de algum outro tipo de material
ou anotações.
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27. A entrada de retardatários após o início das provas, a permanência após o tempo limite, a comunicação que
não seja com o fiscal de aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS
28. Todos os horários contidos neste regulamento têm como referência o horário de Brasília.
29. Por se tratar de um concurso, não será deferido qualquer pedido de revisão ou vista de prova nem recurso de
qualquer natureza.
30. Situações não previstas serão avaliadas pela Direção do Colégio.

O MATRIZ EDUCAÇÃO DESEJA A TODOS OS
CANDIDATOS UMA BOA PROVA!

@MATRIZ.EDUCACAO
/MATRIZEDUCACAO
WWW.MATRIZEDUCACAO.COM.BR
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