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O CDF, Centro dee Desenvolvimento e Focco nos Estudos, CNPJ: 22
29625070001
1‐69, com se
ede no
endereço Travessa Bem‐vind
do, 06, centtro, torna pública
p
a abertura das inscrições para
p
o
exam
me de bolsass oferecidas pelo CDF no
o segundo semestre
s
de 2018 em p
preparação para
p
o
Exam
me Nacional do
d Ensino Méédio (Enem) e vestibularres.
o objeto
1. Do
1.1. O exame de bolsas do Prré‐vestibularr CDF tem co
omo objetivo
o dar oportu
unidade de estudo
e
aos alunos que têêm foco e deeterminação para alcançaar uma vaga na universid
dade.
O candidato
os serão conttemplados com
c
bolsas de estudo de até 100% durante o primeiro
1.2. Os
seme
estre de 201
19 para o prreparatório de
d vestibulares e Enem, nos turnos manhã, tarde ou
as regras dee permanênccia na
noitee, nas modalidades inten
nsivo (curso semestral) respeitando
r
instituição como aluno regular, conforme a nota obtida na provva, excluindo
o o material a ser
utilizaado no curso
o e/ou taxa de
d matrícula.
1.3. Este
E exame se
s restringe a atender ap
penas pessoaas que tem fo
oco nos estudos.
2. Das inscrições
2.1. As
A inscriçõess para o exam
me de bolsass devem ser feitas
f
pela in
nternet, a paartir do formulário
dispo
onibilizado ab
baixo, durante o período
o compreend
dido entre 13
3/11/2018 a 04/01/2019
9.
2.2. Para
P
efetivar esta inscrição é necesssário realizaar o pagameento no valo
or de R$10,0
00, na
sede do CDF.
2.3. A inscrição,, bem como
o o pagameento da taxxa de inscriçção, pode sser feita po
or um
repreesentante.
2.3.1 É de inteira responsabilidade do rep
presentante as demais informações p
prestadas ao CDF.
2.4. Sua
S inscrição
o será confirm
mada atravéss do e‐mail informado neeste formuláário.
3. Da prova
3.1. A prova será realizada no
o dia 05/01//2019, na sede do CDF em
e dois horáários, a saber: 11h
ou 14
4h, horário de
d Brasília, e terá duraçãão de 2 horas. O candidaato fará a pro
ova em um desses
d
horárrios e deveráá estar atentto à sua escaalação, que será divulgad
da pela comisssão organizzadora
na seemana da pro
ova por meio
o dos dados disponibilizaados pelo can
ndidato na in
nscrição.
3.1.1 O candidato
o que optar pela
p realizaçção da prova às 11h não poderá sair ccom o caderrno de
questtões após o término da mesma. Casso haja interesse, o cad
derno de queestões poderá ser
retiraado na sede do CDF entree às 16h e 18
8h do mesmo dia.
3.2 Em caso de faalta, esquecimento ou attraso, o cand
didato que não realizar a prova no ho
orário
estab
belecido, perrderá o direitto de realizar o exame em
m qualquer outro
o
horário
o.
3.3. No
N dia da prrova, o estudante deverrá estar de posse
p
de um
m documento
o de identifiicação
oficiaal com foto, comprovantte de pagam
mento da taxxa de inscriçção e canetaa azul ou pre
eta de
corpo
o transparen
nte. NÃO SEERÁ PERMITTIDO QUE O CANDIDATTO FAÇA A PROVA SEM
M UM
DOCU
UMENTO DEE IDENTIDAD
DE COM FOTO
O.
3.4. Não
N será ad
dmitida, em qualquer hipótese, a entrada
e
de alunos
a
que chegarem após o
horárrio estabelecido. É resp
ponsabilidad
de do candid
dato observvar mudançaas no horárrio de
verão
o.
3.5. A prova seráá composta de 24 (vintee e quatro) questões ob
bjetivas e 1 (uma) discu
ursiva,
assim
m distribuídaas: 6 (seis) questões referentes
r
às
à Ciências Humanas, 6 (seis) que
estões
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referentes às Ciêências da Naatureza, 6 (seis) questõ
ões de Mateemática, 6 (sseis) questõ
ões de
Língu
ua Portuguessa e 1 (uma) questão disccursiva sobre
e conhecimentos gerais e atualidadess.
3.6. A prova tem o valor totall de 26 ponto
os, sendo 1 (um)
(
ponto para
p
cada qu
uestão objetiva e 2
(dois)) pontos para a questão discursiva. Não
N há qualq
quer peso em
m nenhuma q
questão obje
etiva.
3.7. Qualquer
Q
interessado em
m obter as prrovas anterio
ores do Exam
me de Bolsass poderá baiixa‐las
nestee site, na abaa “Exame de bolsas”.
o
4. Da classificação
o candidato e sua respectiva
4.1. A classificaçãão, identificcada com o número da inscrição do
nota,, será divulgaada no dia 07
7 de janeiro de 2019 em lista afixadaa na sede e ttambém nas redes
sociais oficiais do
o CDF.
ntuação rece
ebe o benefíccio da bolsa integral refe
erente
4.2. O candidato que obtiver a maior pon
às mensalidades
m
nhã, tarde ou
o noite) m
marcando, abaixo,
, segundo o turno esccolhido (man
dispo
onibilidade de horário.
4.2.1 Atenção: a bolsa será concedida
c
o
observando
a opção do turno
t
assinaalado no pre
esente
formulário e não poderá ser alterado,
a
perrmutado ou transferido posteriorme
p
nte.
4.3 Os
O candidatos que obtiveerem a segun
nda e terceirra maior pon
ntuação receeberão o ben
nefício
da bolsa de 50%
% e 40%, respectivame
r
ente, refere
ente às men
nsalidades, segundo o turno
n
marcan
ndo, abaixo, “disponibilid
dade de horáário”.
escolhido (manhãã, tarde ou noite)
C
dois ou mais candid
datos atinjam
m a mesma pontuação
p
será considerrada a maiorr nota
4.4 Caso
da qu
uestão discursiva como critério
c
de deesempate. Caaso persista a igualdade,, o critério se
eguirá
a maior pontuaçãão nas seguin
ntes disciplin
nas: Língua Portuguesa
P
> Ciências Hu
umanas > Ciê
ências
N
> Matemáticaa. Caso perrsista a igu
ualdade, ex‐‐aluno CDF terá prioriidade.
da Natureza
Persisstindo o emp
pate, o candidato mais velho terá vantagem.
4.5 O candidato terá
t
24 horass, após a divu
ulgação do gabarito
g
oficiial, para apreesentar recursos e
conteestações. Ass questões cujas notas forem obje
eto de recu
urso passarãão por uma nova
correeção e sua no
ota, que pod
derá ser man
ntida, aumen
ntada ou dim
minuída, seráá a nota defiinitiva
da qu
uestão. Os reecursos e co
ontestações deverão ser solicitados na sede do CDF ou via e‐mail
e
(cdfparacatu@gm
mail.com).
ma questão seja anulada todos os candidatos receberão u
um (1) pontto por
4.5.1 Caso algum
aquela questão.
5. Sobre as aulas
A aulas do matutino
m
oco
orrerão de seegunda à sexxta das 07h00
0min às 12h30min.
5.1. As
5.2. As
A aulas do vespertino
v
occorrerão de segunda
s
a se
exta das 14h00min às 17h40min.
5.3. As
A aulas do noturno
n
ocorrrerão de seggunda à sexta das 19h àss 22h40min.
5.4. Qualquer
Q
alu
uno que ultraapassar o número de 6 faaltas ou 10 infrações pod
derá ser desligado
das atividades
a
reggulares do CDF.
C
Entendee‐se por infraação o aluno
o que chega atrasado, sai mais
cedo,, não estejaa usando uniforme, é surpreendid
do com celu
ular dentro da sala de aula,
desreespeita algum colega ou professor,, falta às au
ulas, é colocado para ffora da salaa pelo
profeessor ou optaa sair da salaa sem qualqu
uer motivo aparente e seem justificativva.
5.5. O aluno bolssista se comp
promete a participar
p
das aulas e das regras de permanênciaa, tais
como
o qualquer outro aluno, sob
s pena de perder o benefício e meesmo o acessso às aulas.
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6. Dissposições gerais
6.1. A bolsa não é cumulativaa com os dem
mais desconttos oferecido
os pelo CDF ((ex‐aluno e alunos
a
oriun
ndos de escola pública) e tampouco issenta a taxa de matrículaa.
6.1.1 No caso em que o aluno
o tenha maiss de um desconto prevaleecerá o maio
or deles.
6.2. O aluno tem até 7 dias corridos
c
apó
ós a divulgaçãão do resulttado para efeetuar a matrrícula.
Ultrapassado essee prazo o candidato perd
de o benefíciio da bolsa.
6.3. Caso
C
o aluno venha a serr desligado no decorrer do
d cursinho ou
o deixe as aaulas por quaalquer
motivvo, o benefíccio da bolsa não
n é transfeerido para ne
enhum outro
o aluno.
6.4. Quaisquer
Q
caasos não prevvistos nesse edital são de
e direito de análise
a
e resolução.

