
REGULAMENTO CONCURSO DE BOLSAS CURSO ONLINE

Este regulamento mostra, de forma clara, o passo a passo 
para participar do Concurso de Bolsas – Acerte Cursos & 
Concursos. Ele traz as principais regras que norteiam esse 
concurso, o qual propicia aos estudantes descontos de até 
100% nos cursos presenciais e online, quando matriculados 
até a data de 10 de março de 2021.

PARA CONCORRER VOCÊ PRECISA:
Para concorrer basta preencher o formulário de inscrição no 
site, anexando o comprovante de doação do valor de R$ 4,00 
que será destinada ao CAASAH

A QUEM SE DESTINAM OS DESCONTOS DO CONCURSO 
DE BOLSAS?

Os descontos do Concurso de Bolsas – Acerte Cursos & 
Concursos – são destinados aos alunos matriculados ou 
interessados em se matricular no curso preparatório para 
concursos públicos que participarem do Concurso de Bolsas. 
Lembrando que os descontos não são cumulativos com outros 
descontos ou convênios.

COMO É REALIZADO O CADASTRO?
1. O acesso para o cadastro e a inscrição no Concurso 
de Bolsas deve ser efetuado no site: www.acertecon-
cursos.com.br/concurso-de-bolsas;

2. Ao acessar o site escolha o formulário referente a 
modalidade pretendida para concorrer às bolsas (pre-
sencial ou online)

3. Preencha o cadastro inicial (todos os campos são 
obrigatórios) e anexe o comprovante de doação;

4. Clique em “Enviar”.

COMO É REALIZADA A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
DA PROVA?

A partir do envio do formulário o candidato já estará inscrito. O 
aluno receberá um e-mail de confirmação e lembrete no dia da 
prova juntamente com o link de acesso.

RESPONSABILIDADE DO ALUNO
1. Atender às regras e aos requisitos estipulados para 
inscrição e realização da prova;

2. Acessar a prova no horário estipulado;

SOBRE A PROVA
Modalidade da prova:  online

Data de realização:  25/02/2021 

Horário: 18h

Disciplinas: Português, Raciocínio Lógico, Direito 
Constitucional, Direito Administrativo e Informática.

Não haverá possibilidade de repetir a prova (queda de 
energia – internet – erro ao salvar)

DESCONTOS OBTIDOS
Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas – Acerte Cursos 
& Concursos são pessoais e intransferíveis e serão aplicados 
sobre o valor vigente dos serviços na data de matrícula do curso. 
Os descontos variam de 40% a 100% e não são cumulativos a 
outros descontos ou convênios e descontos. 

 1º Lugar – Bolsa integral 
2º Lugar – 50% de desconto 
3º Lugar – 40% de desconto 

DEMAIS OBSERVAÇÕES
• Critérios de desempate: 

- Número de acertos na disciplina Português;

- Número de acertos na disciplina Raciocínio Lógico. 

• O curso não poderá ser trancado; 

• Não poderá ter mudança posterior de curso

• O aluno poderá escolher apenas dentre os cursos 
ofertados, não ficando válido o desconto para as assi-
naturas online. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E MATRÍCULA
Os resultados serão informados no site, na mesma página 
de cadastro, no dia 03 de março de 2021 a partir das 19h. 
Em caso de dúvidas entre em contato através do e-mail 
concursodebolsasacerte@gmail.com 

REGULAMENTO CONCURSO DE BOLSAS 
ACERTE CONCURSO SOLIDÁRIO


