REGULAMENTO CONCURSO DE BOLSAS PROCESSO SELETIVO 1º SEMESTRE DE
2022
A Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia - INVEST, no período de 10 a 15
de janeiro de 2022, realizará o Processo Seletivo Concurso de Bolsas com
inscrições gratuitas. Os candidatos que concorrerão às bolsas de estudos para
os cursos de graduação no 1º semestre de 2022 serão classificados de acordo
com o desempenho nas provas, conforme discriminado no presente
regulamento:
1

NORMA PARA PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO DE BOLSAS

1.1 Para que o candidato participe do concurso de bolsas é preciso realizar sua
inscrição para o Processo Seletivo Concurso de Bolsas, que é feita no site
www.institutoinvest.edu.br,

ou

pelo

link:

https://docs.google.com/forms/d/1HtZ_5nywKIagwiOSjdmTsmQIEn96duaa
28p8uSrpS_Q/edit

até um dia antes da data escolhida para a realização

da prova.
1.2 A prova do Processo Seletivo será realizada em uma das seguintes datas e
horários escolhidos pelo candidato dentro do período do dia 10 de janeiro
de 2022 a 15 de janeiro de 2022 e horários das 09:00 às 19:00 de segundafeira a sexta-feira e no sábado das 09:00 às 13:00. A prova terá duração
máxima de 3 horas e tempo mínimo de permanência em sala de 1 hora; será
realizada na sede da Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia, sito à Rua
Adalto Botelho, nº. 55, bairro Coxipó.

Parágrafo único - Os candidatos deverão chegar com meia hora de antecedência
do início das provas, para localizarem no mural a respectiva sala de realização.

1.3 A prova será realizada em forma de múltipla escolha com 5 (alternativa)
alternativas.
§ 1º - Língua Portuguesa constituída de 10 (dez) questões de múltipla escolha e
Interpretação de Texto com 10 (dez) questões de múltipla escolha, valendo
0,25 (vinte e cinco décimos) cada uma.
§ 2º - Matemática, Geografia, História e Biologia, constituída de 20 (vinte)
questões de múltipla escolha, sendo 05 (cinco) questões de cada disciplina,
valendo 0,25 (vinte e cinco décimos) cada uma.
§ 3º - Constituída de Redação, valendo de zero a 10 (dez) pontos.
§ 4º - A nota 0 (zero) em Redação ou o não comparecimento a qualquer das
provas do processo seletivo (vestibular) elimina, automaticamente, o
candidato.
1.4 Os alunos classificados e que não efetivarem a matrícula dentro do prazo
estabelecido, perderão o desconto, sendo, o prêmio intransferível.
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PREMIAÇÃO

Serão concedidas bolsas integrais ou parciais aos cinquentas primeiros
colocados, de acordo com o seguinte critério:
Quantidade
05
05
10
10
20
Observações:

Ranking
1º ao 5º Lugar
6º ao 10º lugar (Classificação Geral)
11º ao 20º lugar (Classificação Geral)
21º ao 30º lugar (Classificação Geral)
31º ao 50º lugar (Classificação Geral)

% de bolsa de estudos
100%
50%
25%
15%
10%

1) Os descontos terão validade para ingresso no 1º semestre do ano letivo de
2022, renováveis, mediante análise do rendimento escolar e frequência mínima
conforme critérios estabelecidos no regulamento interno da instituição.
2) Os descontos não são cumulativos, ou seja, não se somam a outros que o
aluno porventura tenha direito (convênios, parcerias, etc.), exceto com o
desconto de pontualidade.
3) A vaga do classificado estará assegurada no período improrrogável de
10/02/2022 à 15/02/2022, mediante apresentação dos documentos necessários
para a matrícula. Após esse período, o candidato perderá o direito à bolsa que
porventura vier a conseguir no Concurso de Bolsa de Estudos.
4) Efetivada a matrícula, o aluno só terá direito ao desconto da Bolsa obtida no
Processo Seletivo, pagando pontualmente. Caso haja atraso no pagamento o
aluno perderá automaticamente o direito ao desconto do referido mês.
5) O desconto de Bolsa adquirido pelo candidato classificado do 6º ao 50º lugar,
já está incluso o percentual do desconto de pagamento em pontualidade.
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CRITÉRIOS DE DESEMPATE

O desempate no último lugar de classificação será feito, sucessivamente, pelas
notas obtidas na Prova de Português e Matemática. Permanecendo o empate
será considerada a data de nascimento do candidato, ocupando a vaga existente
o candidato com idade mais avançada.
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RESULTADO

O resultado do Processo Seletivo Concurso de Bolsas , será divulgado até o dia
17/01/2022, através do portal www.institutoinvest.edu.br.
5

PARTICIPANTES

Poderão participar candidatos a ingresso nos cursos de graduação da Faculdade
Invest de Ciências e Tecnologia, por meio do Processo Seletivo. Esta promoção

não alcança alunos já matriculados, tão pouco, alunos que ingressarem na
faculdade por meio de transferência de outras instituições ou por meio de
aproveitamento de estudos.
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EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

A nota obtida no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), não terá validade no
Concurso de Bolsas de Estudos, sendo necessária a realização da prova.

