
REGULAMENTO BOLSA DE ESTUDOS 2021 
CANOAS 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

1. A PROVA DE BOLSA 2021 é aberto a crianças e jovens que desejam preparar-se para o 
ingresso nas escolas militares priorizando aqueles que não possuem condições 
financeiras para arcar com 100% da mensalidade; 

2. As inscrições para a PROVA DE BOLSA 2021 são gratuitas e serão realizadas via 
cadastro no link disponibilizado no site e redes sociais do Cursos Azambuja. 

Para fazer sua inscrição, acesse: https://forms.gle/fpSNZjN4MArYLnB39 

REGRAS: 

3. Período de inscrição: de  19 de novembro até às 17h do dia 24 de novembro de 2020, 
no link informado nas redes sociais do Cursos Azambuja. 

4. No ato de inscrição, é necessário que o participante informe os dados abaixo  no formulário 
a ser preenchido com os dados completos: nome completo, data de nascimento, endereço e 
telefone para contato . 

4. Após inscrição via link, o candidato receberá confirmação e o dia de realização da prova de 
bolsa; 

5. A prova será agendada e ocorrerá no dia 25  de novembro de 2020, em dois horários: 
às 09h – 1.º grupo ou às 14h: 2.º grupo. O agendamento será feito conforme preenchimento 
da ficha de inscrição e a prova ocorrerá presencialmente na Unidade Canoas, localizada na 
Rua Governador Roberto Silveira, 106 - Centro - Canoas/RS obedecendo todos os 
protocolos e regulamentos de prevenção e cuidados com o Covid-19; 

6. A PROVA DE BOLSA será realizada para todos os cursos previstos para o ano de 2021 nas 
Unidades do Cursos Azambuja e quanto aos conteúdos seguirá os conteúdos 
programáticos dos editais do ano de 2020 para os concursos: Projeto 4.º ano, Colégio 
Militares – 6.º ano e 1.º ano, Projeto 8.º ano, ESA, EEAR, ESPCEX, AFA e EPCAR. 

7. A duração da prova de bolsa será de 4 horas não será permitido sair do local de 
realização da prova com qualquer caderno de questão. 

8. O participante poderá utilizar para realização das provas os seguintes materiais: lápis, 
caneta e borracha. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA CADA CURSO PRETENDIDO NO CURSOS AZAMBUJA: 

https://forms.gle/fpSNZjN4MArYLnB39


9. Projeto 4.° ano, Colégio Militar, Colégio Tiradentes e EPCAr – o candidato deve ter idade 
de 9 a 17 anos de idade e estar concluindo as séries escolares exigidas para cada concurso; 
para os cursos ESA, AFA e ESPCEX, EEAR devem ser obedecidos os requisitos de idade 
específicas do concurso; 

10. O Resultado será divulgada a partir do 27 de novembro de 2020, no site do Cursos 
Azambuja. O Cursos Azambuja entrará em contato com os alunos/responsáveis 
contemplados. 
11. Cada curso terá  03 (três) bolsas de estudos que serão concedidas conforme o 
desempenho da prova realizada e os demais participantes terão descontos concedidos, 
conforme percentual de acertos na prova de bolsas;  
12. As bolsas serão exclusivamente para prestação de serviços educacionais previsto 
na carga horária total do curso pretendido, ou seja, não inclui o fornecimento de material 
didático, taxa de matrícula, cursos extras ou qualquer outro evento no decorrer do ano. 

13. O participante que eventualmente não queira usufruir da premiação, não poderá ceder tal 
direito a terceiros e/ou negociar financeiramente a mesma, tendo tal premiação caráter 
personalíssimo; 

14. Caso haja empate no número de acertos, será considerado o número de acertos da 
disciplina de matemática; 

15. O período para concessão da bolsa de estudos obtida através desse concurso será até 
10/12/2020. Caso o participante não conclua sua matrícula até esta data, perderá a 
premiação; 

16. Qualquer dúvida, divergência ou situação não prevista que surjam a respeito deste 
regulamento serão apreciadas e decididas pela Organização da Prova de Bolsas 2021, cuja 
decisão será soberana e irrecorrível. 
17. Os responsáveis pelo candidatos menores e participantes da Prova de Bolsa 20201 
afirmam estar ciente de que as turmas 2021 poderão ocorrer presencialmente/ao vivo, diante 
de situações de calamidade pública. 

  


