
Concurso de Bolsas Anglo - Semiextensivo 2019 (turmas de maio) 
A sede de Porto Alegre do Anglo Vestibulares tem o prazer de anunciar mais uma edição do tradicional concurso                   
de bolsas. Com mais de 20 edições realizadas, o concurso já possibilitou que centenas de estudantes tivessem                 
a oportunidade de estudar em um dos maiores e mais renomados pré-vestibulares do país, e assim ingressar                 
em seus tão sonhados cursos nas melhores universidades.  
 
REGULAMENTO  
 

1 - DAS BOLSAS E DOS CURSOS OFERECIDOS: 
1.2 - Nesta edição, serão oferecidas bolsas de até 100% para o curso Semiextensivo              
Anglo 2019 da sede de Porto Alegre  
1.3 - O curso Semiextensivo tem início previsto para o dia 15 de maio de 2019, conteúdo                 
até o ENEM e curso de revisão incluso até o vestibular da UFRGS de 2020. A carga horária                  
de aulas regulares é de segunda a sexta, das 14h10 às 18h40. A carga horária poderá                
sofrer alterações pelo setor pedagógico. 
1.4 - As bolsas e descontos concedidos serão aplicados somente sobre o valor do curso               
utilizando como base a tabela 2019, não incidindo sobre o custo do material didático ou               
eventuais atividades externas facultativas.  
1.5 - Os participantes devem estar cientes da necessidade de possuir total disponibilidade             
para frequentar as aulas. 
 

2 - DAS INSCRIÇÕES: 
2.1 - As inscrições poderão ser feitas exclusivamente através do formulário google            
disponível no site:  https://www.anglors.com.br/concursodebolsas  
2.2 - O período de inscrição é limitado ao número de vagas disponíveis para a realização                
da prova. 
2.3 - O não preenchimento ou emissão de algum dos dados solicitados pode levar à               
invalidação da inscrição do participante. 
2.4 - Os participantes NÃO devem inscrever-se mais de uma vez.  
2.5 - Para alterações ou cancelamento da inscrição, pedimos que os participantes entrem             
em contato através do e-mail: secretaria@anglors.com ou pelo telefone: (51)3311-5599. 
2.6 - Caso você não compareça, por favor informe o curso para que sua vaga possa ser                 
preenchida por outro interessado. 
  

https://www.anglors.com.br/concursodebolsas
mailto:secretaria@anglors.com


3 - DA PRIMEIRA ETAPA DE SELEÇÃO (PROVA): 
3.1 - A Primeira Etapa será realizada no dia 15 de dezembro de 2018, com início às 9h.  
3.2 - Ela consiste em uma prova com média de 60 questões objetivas.  
3.3 - A duração desta prova será de cerca de 3 horas.  
3.4 - A prova seguirá parâmetros utilizados no Enem e nos vestibulares, abordando             
conteúdos de ensino médio. Aos participantes recomenda-se estudar para o concurso           
usando como base provas anteriores do ENEM e do vestibular da UFRGS. 
3.5 - Durante a realização da prova não é permitida a comunicação entre os participantes.               
Em caso de dúvidas ou necessidades, os participantes devem levantar a mão e aguardar              
que o monitor de sala vá até a classe. 
3.5 - Não é permitido que candidato leve consigo o caderno de prova utilizado, bem como                
anotar suas respostas para a conferência de resultados.  
3.6 - Não é permitido fazer uso de qualquer tipo de texto ou anotação, bem como utilizar                 
calculadoras ou dispositivos eletrônicos que permitam eventuais consultas.  

 
4 - DO LOCAL DE PROVA: 

4.1 - A prova será realizada na sede do Anglo Vestibulares - Unidade Porto Alegre, no                
seguinte endereço: Praça Júlio de Castilhos, 28, térreo, Bairro Moinhos de Vento.  
4.2 - A sala em que cada participante realizará a prova será informada no dia do exame                 
pela coordenação do curso na recepção.  
4.3 - Os participantes deverão trazer consigo um documento oficial com foto e caneta              
esferográfica preta para o preenchimento do gabarito. 
4.4 - A prova terá início às 9h. Recomendamos que os participantes cheguem ao curso com                
pelo menos 20 minutos de antecedência. 
 

5 - DO RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA: 
5.1 - A data prevista para a divulgação do resultado da primeira etapa será informada no dia                 
da aplicação da prova. 
5.2 - A lista com os aprovados será publicada no site e nas redes sociais do curso. 
5.3 - Após a publicação da lista, a equipe da secretaria do curso entrará em contato com                 
todos os participantes nos dias que se seguem para informar o resultado do concurso. 
 

 6 - DA SEGUNDA FASE DE SELEÇÃO (ENTREVISTAS): 
6.1 - Após a realização da Primeira Etapa, os candidatos serão classificados em ordem              
decrescente de acertos na prova objetiva.  
6.2 - Havendo empates, serão utilizados como critérios de desempate: o maior número de              
acertos em Língua Portuguesa e o maior número de acertos em Matemática. Persistindo o              
empate, será escolhido o candidato mais jovem.  
6.3 - A Segunda Etapa do Concurso de Bolsas será realizada em uma data a ser definida                 
pela Direção de Ensino do Anglo Porto Alegre e consiste em uma entrevista individual com               
os candidatos classificados na Primeira Etapa.  
6.4 - As entrevistas serão marcadas pela secretaria do curso nos dias seguintes à              
divulgação do resultado de acordo com a disponibilidade de horários da direção de ensino. 
  
  
  



6.5 - Nessa entrevista, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  
● Certificado de conclusão de Ensino Médio (se houver);  
● Boletim de desempenho no ENEM/2017 (e/ou anteriores, se houver);  
● Boletim de desempenho no Vestibular UFRGS/2018 (e/ou anteriores, se houver);  
● Quaisquer documentos comprobatórios em relação a seu desempenho na Educação          

Básica (prêmios, voluntariado, participação em feira de ciências, participação em          
olimpíadas científicas, participação em competições esportivas, intercâmbios etc.).  

  
7 - DO RESULTADO FINAL: 

7.1 - A lista com os aprovados será publicada no site e nas redes sociais do curso. 
7.2 - Após a publicação da lista, a equipe da secretaria do curso entrará em contato com                 
todos os aprovados para acertar os detalhes da matrícula 
7.3 - Eventualmente, poderão ser oferecidos descontos a alunos que não forem            
classificados na Segunda Etapa, tendo como base de cálculo a tabela de valores             
contratuais válidos para o ano de 2019.  
7.4 - As bolsas e descontos obtidos são pessoais e intransferíveis e valem apenas para os                
cursos mencionados no item 01. Além disso, não são cumulativos com concursos e             
promoções anteriores.  
 
Casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino do Anglo Porto Alegre. 


