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Presenciais: até 24/01/20
Online: até 22/01/20

Documentação: Cópia do RG

Taxa: R$ 15,00

Data: 26/01/2020

Horário: Vide cartão de inscrição
Local de prova: Unidades Pré Absoluto

*Mensalidade: 9 x R$ 450,00 (manhã e tarde)

*Mensalidade: 9 x R$ 420,00 (noite)Material: 9 x R$ 120,00

Matrícula: R$ 140,00

9 x R$ 0,00 9 x R$ 0,00

MANHÃ/TARDECOLOCAÇÃO BOLSAS NOITE

9 x R$ 180,00 9 x R$ 168,00

9 x R$ 225,00 9 x R$ 210,00

9 x R$ 270,00 9 x R$ 252,00

51º ao 150º

1º ao 50º

151º ao 350º

351º ao 500º

BOLSAS

PERÍODO DO CURSO:

Barreiro/Eldorado/Pampulha: 04/02/20 a 31/10/20

Centro: 11/02/20 a 31/10/20

BOLSÃO ENEM PRÉ ABSOLUTO

Preparatório ENEM - Extensivo 2020
500 Bolsas de estudo integrais e parciais

EDITAL E INSTRUÇÕES

*O 1º lugar geral ganhará
um IPhone 8 plus



Ÿ O resultado oficial do BOLSÃO ENEM será divulgado no dia 28/01/2020, a partir das 09:00 
horas na secretaria do Pré Absoluto.

Ÿ O resultado do BOLSÃO ENEM será fornecido em impresso próprio, portanto NÃO será 
possível sua divulgação por telefone.

Ÿ A premiação conseguida pelo aluno em forma de bolsa integral ou parcial somente será válida 
para as turmas do Curso Preparatório ENEM EXTENSIVO / 2020 com início previsto para      
fevereiro de 2020. A referida premiação é pessoal e intransferível para qualquer outra época, 
pessoa ou curso.

Ÿ Havendo empate entre dois ou mais alunos com o mesmo número de pontos, será 
considerada como critério de desempate a maior nota, sucessivamente, em Linguagens e 
códigos, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas. 

Ÿ Não haverá segunda chamada das provas, nem será tolerada entrada de candidatos 
retardatários após o horário de seu início.

Ÿ Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Direção do Pré Absoluto e pela Comissão 
Organizadora do BOLSÃO ENEM – EXTENSIVO 2020.

Ÿ Este edital poderá sofrer alterações, caso isso ocorra o candidato será devidamente 
comunicado.

Ÿ Não será permitido que candidatos participantes deste concurso realizado em 26/01/2020 
participem de outro BOLSÃO no primeiro semestre de 2020. Caso isso ocorra, prevalecerá a 
bolsa obtida no primeiro evento.

Ÿ Não concederemos em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto, bolsas oriundas deste 
concurso para alunos que já foram contemplados com qualquer outro tipo de bolsa, desconto 
ou promoção no ano corrente.

Ÿ As bolsas obtidas neste concurso não se acumularão com bolsas externas como as de 
sindicatos ou afins, devendo o aluno optar por apenas uma delas.

Ÿ Em hipótese alguma devolveremos o valor da taxa de inscrição.

*REGRAS SOBRE A PREMIAÇÃO - IPHONE 8 PLUS

Ÿ O prêmio (Iphone 8 plus) é exclusivos para alunos cursando o 3º ano do Ensino Médio ou que 
concluíram no máximo em 2019.

Ÿ Os alunos que concluíram o Ensino Médio antes de 2019 terão direito a concorrer às Bolsas de 
Estudo deste concurso.

Ÿ A premiação é válida apenas para o concurso que acontecerá no dia 26/01/20 – Pré Enem 
Extensivo com início em março de 2020.

Ÿ A entrega do prêmio está condicionada à efetivação da matrícula e comprovação da 
escolaridade.
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S PROMOÇÃO MATRÍCULA ANTECIPADA

O aluno que se matricular até o dia 13/12/2019, garante o desconto 
mínimo de 50% nas mensalidades, além de ganhar 50% de desconto na 
taxa de matrícula. Fica assim:

Matrícula: R$ 70,00                  Mensal.: 9 x R$ 210,00 (noite)
Material: 9 x R$ 120,00            Mensal.: 9 x R$ 225,00 (manhã/tarde)




