REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE BOLSAS 2019
Vagas para a 3ª SÉRIE

Prova específica para candidatos a uma vaga na
3ª Série do Ensino Médio.
1) Sobre as inscrições:
As inscrições serão feitas no site (www.liceuasabin.br) até às 12h do dia 18 de
outubro de 2018.
1.1 Após a data e o horário previstos do item 1, as inscrições serão feitas
somente na secretaria do Liceu Albert Sabin – Unidade Califórnia.
1.2 Apenas as inscrições de candidatos não matriculados no Ensino
Médio do Liceu Albert Sabin serão aceitas.
2) Sobre a data, horário e local da prova:
A prova será realizada no dia 19 de outubro de 2018, com início às 14h30 e
término às 17h00.
2.1) O local de realização da prova é Rua José Curvelo da Silveira Jr.,
110, nas dependências do Liceu Albert Sabin – Unidade Califórnia.
2.2) Os inscritos deverão estar presentes no local da prova, na data
prevista, com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade
com foto, caneta azul ou preta, lápis e borracha.
2.3) Não será permitida a entrada de alunos após o início da prova.
2.4) O tempo mínimo para a entrega do cartão de respostas será de 30
minutos a partir do início da prova.
2.5) Não será permitido o uso de calculadoras, celulares ou outros
aparelhos eletrônicos.
3) Sobre as características da prova:
A prova terá 20 questões de múltipla escolha.
3.1) Cada questão apresentará 5 alternativas, das quais apenas uma será
a correta.
3.2) A prova abrangerá as 4 áreas do conhecimento: Ciências da
Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias;
Matemática e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, todas
referentes aos conteúdos ministrados ao longo do ensino médio.
4) Sobre informações complementares:
Informações não contidas neste regulamento poderão ser obtidas pelo
telefone (16) 3602-8200.

