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EDITAL
PROVAS DE BOLSAS 2017/18
1 - FINALIDADE
1.1 O ZERO UM CURSO PREPARATÓRIO LTDA-ME, instituição de ensino preparatório para concursos às Academias e Escolas Militares e
Vestibulares, divulga as instruções reguladoras de suas Provas de Bolsas de descontos para as turmas do ano de 2018.
2 - CURSOS OFERECIDOS
2.1 Serão oferecidos descontos para as seguintes turmas com início previsto para dezembro de 2017.
CURSO

PERÍODO

Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx)

Matutino e
Vespertino

Academia da Força Aérea (AFA)
Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM)
Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAr)
Academia da Força Aérea (AFA)
Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAr)

Matutino
Noturno

3 –MATÉRIAS E PROVAS
3.1 A prova será igual e aplicada sem distinção de escolha de curso.
3.2 A prova será composta das seguintes matérias e quantidade de questões:

PORTUGUÊS: Prova objetiva com 15 (quinze) questões de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas de a) a e).

MATEMÁTICA: Prova objetiva com 15 (quinze) questões de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas de a) a e).

FÍSICA: Prova objetiva com 15 (quinze) questões de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas de a) a e).
4 - INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições deverão ser feitas pela Internet (site do curso) ou na secretaria do curso até a antevéspera da realização da Prova de
Bolsas.
4.2 As inscrições na Secretaria devem ser realizadas durante o horário de expediente do curso: segunda a sexta, das 9h às 21h e sábados
das 8h às 12h.
4.3 Não serão cobrados taxa de inscrição ou qualquer valor do candidato.
5 - APLICAÇÃO DAS PROVAS
5.1 A prova será realizada no dia 11 (onze) de novembro (sábado) e terá a duração de três horas (das 9h às 12h).
5.2 Cada candidato receberá um Caderno de Prova, um Cartão de Resposta e um Comprovante de Realização da Prova de Bolsas com seu
número de inscrição e instruções para poder consultar o seu resultado individual no site do Curso.
5.3 Ao final da Prova o candidato deverá entregar apenas o Cartão de Resposta. O Caderno de Prova e o Comprovante de Realização da
Prova de Bolsas deverão ser levados pelo candidato.
5.4 Para a realização das provas, o candidato somente poderá conduzir e utilizar o seguinte material: lápis (apenas para rascunho),
borracha, régua e canetas esferográficas de tinta preta ou azul. O material não poderá conter qualquer tipo de inscrição, exceto as de
caracterização (marca, fabricante, modelo) e as de graduações (régua).
5.5 Não serão permitidos: uso de gorros, bonés, chapéus ou similares, livros, impressos, anotações, caderno, folhas avulsas de qualquer
tipo, portar aparelhos eletroeletrônicos, tais como calculadoras, telefones celulares, smartphones, gravadores, MP3 Player ou similares.
Também não serão permitidos, durante a realização das provas: o empréstimo de material ou comunicação entre candidatos.
6 - GABARITO E PEDIDO DE REVISÃO
6.1 O gabarito provisório será divulgado até 18 horas do dia 11 de novembro (sábado) de 2017 no site do Curso. Em caso de discordância
com o gabarito provisório, o candidato poderá entrar com recurso no próprio site do curso até 14 horas do dia 13 de novembro (segunda)
de 2017. O gabarito definitivo será divulgado até 18 horas do dia 14 de novembro (terça) de 2017.
7 - CORREÇÃO E RESULTADO FINAL
7.1 A Nota Final da Prova de Bolsas (NFPB) de cada candidato será expressa por um valor numérico, variável de 0 (zero) a 100 (cem), com
aproximação de milésimos, e obtida pela média aritmética ponderada das notas que obtiver em cada uma das provas do concurso: Nota de
Português (NP), Nota de Matemática (NM) e Nota de Física (NF). O cálculo para obtenção da NFPB será efetuado por meio da seguinte fórmula:

𝑁𝐹𝑃𝐵 =

𝑁𝑃 + 𝑁𝑀 + 𝑁𝐹
3

7.2 O resultado estará disponível para consulta (por meio do número de inscrição contido no Comprovante de Realização da Prova de Bolsas)
no dia 16 de novembro (quinta-feira) a partir das 18 horas na Internet, no site do Curso.
7.3 Os alunos classificados entre os 20 (vinte) primeiros colocados, deverão, no ato da matrícula, indicar qual a turma que deseja se
matricular com o desconto correspondente à sua classificação.
8 - CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS
8.1 Classificação, descontos e período de matrículas para os candidatos que realizarem a Prova de Bolsas:
COLOCAÇÃO
1º lugar
2º e 3º lugar
4º e 5º lugar
6º e 10º lugar
11º a 20º lugar
21º ao 30º lugar

I –16/11 a 25/11
100%
70%
50%
40%
30%
20%

PERÍODOS
II–27/11 a 2/12
80%
50%
40%
30%
20%
15%

III–4 a 20/12
60%
40%
30%
20%
15%
10%

8.2Os demais candidatos que obtiverem média mínima 50,000 (cinquenta) receberão um desconto de 10% (para matrículas efetuadas no
ano de 2017, impreterivelmente).
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IMPORTANTE:
Os descontos são referentes ao valor do curso, com exceção da taxa de matrícula.
8.7 Em caso de empate na Nota Final da Prova de Bolsas (NFPB),serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
1º
2º
3º
4º

-

Maior Nota de Português (NP).
Maior Nota de Matemática (NM).
Maior Nota de Física (NF).
Candidato mais velho.

9 - DATA DA PROVA
9.1 Será realizada no dia 11 (onze) de novembro de 2017(sábado), das 9 às 12 horas.
10 - LOCAL DAS PROVAS
10.1 As provas serão realizadas nas dependências do Curso ZERO UM: SCRN 708/709 – Bloco H – Loja 43.
11 – MATRÍCULA E PREENCHIMENTO DAS VAGAS
11.1 As matrículas para as Turmas 2018 já estão abertas e podem ser efetivadas na Secretaria do Curso (independente das Provas de Bolsas).
11.2 Visando à qualidade e eficácia de seu trabalho, o Curso ZERO UM se dá o direito de limitar a quantidade de turmas e alunos
matriculados conforme sua Proposta Pedagógica.
11.3 A garantia da efetivação da matrícula será por meio do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado entre as partes em
duas vias, sendo o CONTRATANTE (Aluno maior de idade ou Responsável) e o CONTRATADO (Zero Um Curso Preparatório LTDA-ME).
11.4 O Curso estará aberto até às 12 horas do dia 23 de dezembro de 2017 quando fecharemos para o recesso de fim de ano. Retornaremos
no dia 4 de janeiro de 2018 (quinta-feira).
12 – INÍCIO DAS AULAS
ID
001

CURSOS

PERÍODO

PRÉ-CURSO*

INÍCIO

Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx)

Matutino e
Vespertino

5/12/17

06/02

Matutino

5/12/17

06/02

Noturno

5/12/17

13/02

Academia da Força Aérea (AFA)
Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM)
Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAr)
Academia da Força Aérea (AFA)
003
Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAr)
*Módulo I (Pré-Curso) com aulas de 5 a 22 de dezembro de 2017.
002

13 – CONTEÚDO DAS PROVAS
13.1Consultar ANEXO I (RELAÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PROVAS DE BOLSAS 2017/18) para verificar os assuntos cobrados.
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