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BOLSÃO FATOR 2020 
EDITAL 

1. Informações básicas 

1.1. O Bolsão Fator 2020 é um concurso para conceder descontos nas turmas extensivas do Curso Fator. 

1.2. Turmas Extensivas participantes: 

1.2.1. Pré-Vestibular;  

1.2.2. Pré-Técnico. 

 

2. Inscrição 

2.1. Período: do dia 30/09/2019 (segunda-feira), a partir das 15h, ao dia 16/10/2019 (quarta-feira), até as 23h59. 

2.2. Local: www.sistemafator.com.br. 

2.3. A inscrição é gratuita, devendo, porém, o participante entregar 1 Kg de alimento não perecível na retirada do 

Comprovante de Inscrição. 

 

3. Comprovante de Inscrição 

3.1. Local para retirada: Secretaria da unidade do Curso Fator pretendida pelo participante. 

3.2. Período: dia 17/10/2019 (quinta-feira), das 12h às 20h30; e 18/10/2019 (sexta-feira), das 08h às 20h30. 

3.3. O Comprovante de Inscrição contém o horário e local de prova. 

 

4. Prova 

4.1. Data: 19/10/2019 (sábado), nos seguintes horários: 

4.1.1. Primeiro horário: das 8h às 10h;  

4.1.2. Segundo horário: das 11h às 13h;  

4.1.3. Terceiro horário: das 14h às 16h. 

4.2. Locais de prova: 

4.2.1. Unidade São João de Meriti: Rua São Pedro, 323 – Centro, São João de Meriti; 

4.2.2. Unidade Vista Alegre: Avenida Brás de Pina, 2720 – Vista Alegre, Rio de Janeiro. 

4.3. O horário para realização da prova (item 4.1) será informado no Comprovante de Inscrição. 

4.4. Os participantes deverão comparecer no local de prova com 30 minutos de antecedência do horário indicado em seu 

Comprovante de Inscrição, munido de: 

4.4.1. Original de documento de identificação com foto; 

4.4.2. Comprovante de Inscrição;  

4.4.3. Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis e borracha. 

OBS.: Não será permitido ao candidato manter sob sua posse, no momento da prova, quaisquer materiais 

diferentes dos indicados neste item. 

4.5. Formato: 

4.5.1. PRÉ-VESTIBULAR – Prova objetiva do tipo múltipla-escolha com 30 (trinta) questões, sendo 10 (dez) de 

Matemática, 10 (dez) de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 5 (cinco) de Ciências da Natureza e 5 (cinco) 

de Ciências Humanas; 

4.5.2. PRÉ-TÉCNICO – Prova objetiva do tipo múltipla-escolha com 30 (trinta) questões, sendo 15 (quinze) de 

Matemática e 15 (quinze) de Língua Portuguesa. 

4.6. Conteúdos Programáticos: disponíveis no Anexo II deste edital.  

http://www.sistemafator.com.br/
http://www.sistemafator.com.br/


 
www.sistemafator.com.br 

Un. São João de Meriti – Colégio e Curso Un. Vista Alegre – Curso 
SJM 1 (Novo): Rua São Pedro, 323 – Centro Av. Brás de Pina, 2720 – Vista Alegre 
(21) 2756-9801 / 3753-0722 (21) 3013-4453 

5. Gabarito e Resultado individual 

5.1. O Gabarito oficial será divulgado no dia 19/10/2019, às 20h, através do site indicado no item 2.2. 

5.2. O Resultado Individual oficial será divulgado no dia 04/11/2019, a partir das 8h, nas secretarias das unidades do Curso 

Fator. 

5.2.1. O Resultado Individual somente será divulgado para o participante ou seu responsável legal. 

6. Classificação 

6.1. A classificação será proporcional ao número de acertos obtidos. 

7. Bolsas de estudos 

7.1. Os participantes que obtiverem a partir de 24 acertos terão direito a 100% de desconto no valor total da turma 

pretendida. 

7.2. Os participantes que obtiverem de 21 a 23 acertos terão direito a 60% de desconto no valor total da turma pretendida. 

7.3. Os participantes que obtiverem de 18 a 20 acertos terão direito a 45% de desconto no valor total da turma pretendida. 

7.4. Os participantes que obtiverem de 15 a 17 acertos terão direito a 30% de desconto no valor total da turma pretendida. 

7.5. Os participantes que obtiverem de 11 a 14 acertos terão direito a 20% de desconto no valor total da turma pretendida. 

7.6. Os participantes que obtiverem até 10 acertos terão direito a 10% de desconto no valor total da turma pretendida. 

7.7. O desconto não se aplicará ao Material Didático e a nenhuma das outras turmas ou atividades extras oferecidas pelo 

Curso Fator. 

7.8. Os descontos concedidos através deste Bolsão não são cumulativos com nenhum outro desconto. 

8. Matrícula 

8.1. Para não perderem o direito à bolsa de estudos, os participantes que obtiverem algum desconto deverão efetuar a 

matrícula na turma pretendida até o dia 30/11/2019. 

9. Considerações gerais 

9.1. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para o Bolsão Fator. 

9.2. A bolsa de estudos é pessoal e intransferível. 

9.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Direção do Curso Fator. 
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