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ABERTURA DE CONCURSO DE BOLSAS 

O presente Concurso será realizado pelo Sou ÚNICO Pré-Vestibular e tem como finalidade 

a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais para o preenchimento de vagas do 

pré-vestibular extensivo, semiextensivo e Pré-ENEM no ano letivo de 2019.  

As vagas destinam-se ao preenchimento das turmas matutinas e noturnas das modalidades 

semiextensivo, extensivo e Pré-ENEM que se desenvolverão junto ao Sou ÚNICO Pré-

vestibular e, ao seu término, caberá à Direção da instituição a indicação de novos projetos 

para Concurso de Bolsas. 

Em virtude do quantitativo inicial oferecido, não haverá reserva de vagas, as quais são para 

preenchimento imediato no ano letivo de 2019, e os percentuais de desconto serão 

disponibilizados a partir do número de acertos do candidato na prova.  

4. O candidato aprovado no Concurso de Bolsas objeto deste Edital será matriculado se 

atender às exigências para a sua matrícula no momento da convocação, devendo 

apresentar a documentação necessária completa estabelecida no item 11.1, no prazo de 

até 60 (sessenta) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação 

da Convocação para Matrícula, sob pena de ser considerado desistente do Concurso de 

Bolsas. 

5. Das Inscrições 

5.1. São exigências para a inscrição no Concurso de Bolsas: 

- Ser estudante do segundo e terceiro anos do ensino médio, concluintes do ensino médio 

matriculado, ou não, em cursos pré-vestibulares e estudantes universitários. 

- Estudantes ou ex-estudantes do Sou ÚNICO pré-vestibular sem débitos com a instituição.  

- Não ocupar cargo, emprego ou função no Sou ÚNICO pré-vestibular. 

- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 

 

 

 



 

 

5.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegado 

desconhecimento. 

5.3. As inscrições deverão ser efetuadas no período de 05 a 26 de outubro, por meio da 

Internet, para tanto sendo necessário o preenchimento e a transmissão online da ficha de 

inscrição, bem como presencialmente na secretaria do Sou ÚNICO Pré-Vestibular. 

5.4. As Inscrições presenciais ocorrerão na secretaria do Sou ÚNICO Pré-Vestibular das 8h 

às 19h, do dia 5 (cinco) de outubro ao dia 26 (vinte e seis) de outubro. E as inscrições 

online, se encerram às 18hs do dia 26 (vinte e seis) de outubro. 

5.4.1. As informações prestadas na ficha de inscrição devem ser verdadeiras e são de 

inteira responsabilidade do candidato que fica ciente de que qualquer falsa informação, 

omissão ou erro implicará sua exclusão do Concurso de Bolsas a qualquer momento. 

5.4.2. O único comprovante de inscrição aceito será o gerado após a inscrição online ou 

presencial  

5.4.3. O Sou ÚNICO Pré-Vestibular não se responsabiliza por inscrições que não tenham 

sido recebidas, em decorrência de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas 

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 

de ordem tecnológica que impossibilitem a transferência de dados. 

5.4.4. Após o encerramento das inscrições, será publicado no site: www.souunico.com.br, o 

Comunicado de Confirmação de Inscrição no presente Concurso de Bolsas objeto deste 

Edital. No Comunicado constarão os nomes dos candidatos cujas inscrições tiverem sido 

efetivadas ou validadas. 

5.4.5. Caso seja detectado algum problema na inscrição, o candidato terá até as 18h do dia 

26 de outubro para pleitear a regularização de sua inscrição, sob pena de ser considerado 

desistente do Concurso de Bolsas.  O pedido de regularização deverá ser feito 

presencialmente no Sou ÚNICO Pré-Vestibular. 

5.4.6. Se houver deferimento de pedido de regularização de inscrição apresentados na 

forma estabelecida no item 5.3.5, um novo Comunicado de Confirmação de Inscrição com o 

nome de todos os candidatos que tiveram sua inscrição efetivada, será disponibilizada no 

site indicado no item 5.3.4. 

5.4.7. Será de inteira responsabilidade do candidato tomar conhecimento da data, do local e 

do horário que serão fixados para aplicação das Provas, que serão divulgados por meio do 

Edital de Convocação, e, também, em caráter extraoficial, no site referido no item 5.3. 

5.4.8. O descumprimento das instruções para a inscrição implicará sua não efetivação.  

http://www.souunico.com.br/


 

5.5. As inscrições online deverão ser realizadas pela Internet até as 18h do dia 26 de 

outubro, mediante  acesso ao site: www.souunico.com.br link: Concurso de Bolsas 2019, 

com a observância rigorosa dos seguintes procedimentos: 

 

5.5.1. Leitura da íntegra do presente Edital e preenchimento completo da ficha de inscrição. 

 

6. Da Prova 

6.1. O concurso público terá apenas uma etapa, quando os alunos farão: 

- Uma prova de: Múltipla Escolha modelo ACAFE com 63 questões objetivas, valendo 1 

ponto cada questão. 

- Uma prova de redação no modelo dissertação-argumentativa (ACAFE), valendo 10 

pontos,  por meio da qual o candidato apresenta posicionamento coerente com a realidade 

a partir do tema apresentado no dia da realização da prova. A redação deve ser composta 

por 25 a 33 linhas, obedecendo à coerência do espaçamento entre palavras, tamanho 

regular da caligrafia e respeito à margem.   

 

7. Da Prestação das Provas 

7.1. A Prova terá a duração de 5 (cinco) horas e será realizada nas dependências do Sou 

ÚNICO Pré-vestibular, aos dias 27 de outubro de 2018, das 8h às 13h 

7.2. O gabarito será divulgado no dia seguinte ao da realização da Prova através do site 

www.souunico.com.br  

7.3. O gabarito poderá sofrer alteração devido ao provimento de recurso, sendo os pontos 

relativos às questões objetivas eventualmente anuladas atribuídos a todos os candidatos 

presentes à Prova de Múltipla Escolha. 

7.4. O candidato deverá comparecer ao local designado, com no mínimo,15 minutos de 

antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, documento oficial 

original de identificação (no qual conste número de RG e foto recente) juntamente com o 

comprovante de inscrição.  

7.5. A realização das provas só será permitida ao candidato que atender ao disposto no 

item 7.1 e se apresentar na(s) data(s), no(s) local(is) e no(s) horário(s) constantes dos 

Editais de Convocação para Provas. 

7.6. Não será admitido o ingresso na sala de prova, do candidato que se apresentar após o 

horário da(s) prova(s) determinado no presente Edital e/ou nos Editais de Convocação para 

Provas. 

http://www.souunico.com.br/
http://www.souunico.com.br/


 

 

 

 

7.7. O início da(s) prova(s) será declarado pelo Fiscal do Concurso de Bolsas presente em 

cada sala de prova, respeitada a duração estabelecida nos itens 7.1. 

7.8. Ao término da(s) prova(s), os dois últimos candidatos deverão sair da sala no mesmo 

momento. Em hipótese alguma poderá um único candidato permanecer sozinho em sala de 

prova com o Fiscal do Concurso de Bolsas. 

7.9. Será excluído do Concurso de Bolsas o candidato que, fizer uma das infrações 

abaixo, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 

- Apresentar-se após o horário estabelecido no presente Edital e/ou nos Editais de 

Convocação para a realização das provas, não sendo admitida qualquer tolerância; 

- Não comparecer às provas, seja qual for o motivo; 

- Desistir no decorrer das provas; 

- Não apresentar documento que bem o identifique; 

 -Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal; 

- Ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30 minutos do seu início; 

- For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, 

notas, impressos ou anotações de qualquer natureza; 

- Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 

comunicação (agendas eletrônicas, telefones celulares, tablets, laptop, calculadora e 

outros equipamentos similares); 

- Efetuar, na folha da Prova de Redação, qualquer sinal, marca, rubrica ou anotação ou, 

ainda, escrever mensagem ou qualquer tipo de protesto de modo a possibilitar sua 

identificação;  

- Não entregar o cartão resposta recebido; 

- Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

8. Do julgamento das Provas 

8.1. A Prova de Múltipla Escolha será avaliada na escala de 0 (zero) a 63 (dez) pontos. 

8.2. Na Prova de Múltipla Escolha não serão computadas as questões objetivas não 

assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 



 

8.3. A Prova de Redação, será avaliada na escala de 0 a 10 pontos 

 

 

9. Da classificação 

9.1. Os candidatos contemplados terão descontos de 100%, 80%, 60% 40% e 20%, 

dependendo do números de acertos na prova de múltipla escolha somados aos da redação. 

9.2. Os candidatos aprovados no Concurso de Bolsas serão classificados em ordem 

decrescente, de acordo com sua nota final. 

9.3. O resultado será divulgado ao estudante presencialmente na sede do Sou ÚNICO Pré-

Vestibular, onde o candidato terá acesso individualmente ao seu nome, número de Registro 

Geral – RG, da nota final, classificação e correspondente percentual ganho.  

10. Da validade 

10.1. O Concurso de Bolsas terá validade de 4 (quatro) meses a contar da data da 

Publicação do Edital, podendo, a critério do Sou ÚNICO Pré-Vestibular, ser prorrogado por 

igual período. 

11. Da Matrícula 

11.1. Para matrícula, deverá o candidato comparecer à Secretaria do Sou ÚNICO Pré-

Vestibular, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis contado do primeiro dia útil seguinte ao da 

publicação no site www.souunico.com.br da divulgação do resultado, e apresentar a 

documentação comprobatória completa abaixo discriminada, sob pena de ser considerado 

desistente do Concurso Público: 

- Registro Geral – RG do candidato, caso seja menor de 18 anos de um dos responsáveis 

também; 

-Cadastro de Pessoa Física – CPF do candidato do candidato, caso seja menor de 18 anos 

de um dos responsáveis também; 

12. Das Disposições Finais 

12.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das instruções 

e condições estabelecidas no presente Edital em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

12.2. A inexatidão das informações ou a irregularidade nos documentos, verificada a 

qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretará a exclusão do 

candidato do concurso de bolsas, sem prejuízo das demais medidas de ordem 

http://www.souunico.com.br/


 

administrativa, civil ou criminal. 

12.3. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas no presente Edital 

implicará em sua exclusão do Concurso de Bolsas, a qualquer tempo. 

 

12.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante todo o prazo de validade 

do presente Concurso de Bolsas. 

12.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

enquanto não consumada a providência ou o evento que lhes disser respeito ou até a data 

da homologação do Concurso de Bolsas. 

12.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais 

publicações referentes a este concurso público através do site www.souunico.com.br 

 

SOU ÚNICO PRÉ-VESTIBULAR 

Av. Centenário, 3816 – Comerciário 

Telefone: (48) 3045.1600 


