O Gene Vestibulares Ltda. Com Sedes nas cidades de Laranjeiras do Sul e Quedas do Iguaçu,
torna público o ddital do concurso de bolsas para o ano letivo de 2019 visando à concessão de
bolsas de estudo para o curso Extensivo.

01. Da Inscriçao:
O Período de inscrição inicia no dia 21 de Fevereiro de 2019 e finda no dia 07 de março de 2019
às 23h. Poderão se inscrever alunos com idade entre 15 (Quinze) a 20 (vinte e um) anos de idade.
01.1 A inscrição é GRATUÍTA. O Interessado devera fazê-la mediante ao preenchimento da ficha
de inscrição no site do cursinho (www.cursinhogene.com.br) ou pessoalmente em uma das sedes
nas cidades de Laranjeiras do Sul e Quedas do Iguaçu.
01.2.Poderão realizar as provas alunos que estão no ensino médio ou que já o concluíram, desde
que observado o critério de ser de escola pública os da cidade de Quedas do Iguaçu.
01.3Alunos que estiveram matriculados no curso extensivo da empresa Gene Vestibulares Ltda.
no ano de 2018, NÃO PODERÃO fazer o concurso de bolsas, visto que receberão bolsas descontas
para ex-alunos.

2. Das Bolsas:
Serão ofertadas 12 bolsas descontos que serão distribuídas da seguinte forma:
2.1 – 7 (sete) Bolsas de estudos distribuídas em forma de desconto entre as sedes do GENE de
acordo com a classificação dos candidatos conforme o item 2.4.
2.2 - 3 (três) bolsas para alunos em vulnerabilidade social para cada uma das sedes, devendo
esses prestar auxilio na empresa Gene Vestibulares Ltda como forma de monitor pelo pelo
período de 1h30 diários. Para esses casos a inscrição deverá ser feita pessoalmente em uma das
SEDES da empresa GENE VESTIBULARES.
2.3 – 2 (Duas) Bolsas descontos para alunos que concluíram a 1º Série do Ensino Médio, ambas de
50%. Esses deverão no dia da prova selecionar
2.4 – O Desconto NÃO COBRE o valor da apostila, apenas a mensalidade e simulados.
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2.5 – Após o termino do mês de maio, os alunos com bolsa desconto serão reavaliados conforme
seu aproveitamento. Alunos com médias em simulados inferiores a 60% terão acréscimo na
mensalidade de 10%.
2.5 Após o término do mês de agosto, os alunos com bolsa desconto serão novamente
reavaliados conforme seu aproveitamento no simulados. Aqueles que atingirem médias
superiores a 60% manterão seu desconto e/ou poderão com o desconto normal. Os que não
atingirem a média de 60% nos simulados serão mantidos os acréscimos de 10%.

3. Da Prova
3. Para ambas as bolsas a prova acontecerá nas sedes do cursinho gene em Laranjeiras do Sul e
Quedas do Iguaçu. Os estudantes que desejarem concorrer as bolsas de estudos deverão estar
presente no local de prova até as 18h55 do horário de Brasília, no dia 08 de março de 2019 não
sendo tolerado o atraso. A prova contara com 50 questões de Nível Médio, múltipla escolha. O
tempo para realização da prova será de 3h35mim.
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