O Edital do BOLSÃO PROSPER 2020 contém informações sobre a conduta do candidato, as normas
estabelecidas para a seleção com bolsas, datas e horários de eventos e as demais instruções, orientando o
candidato para as etapas deste processo. Destacamos que as normas aqui estabelecidas são referentes ao
Bolsão das Unidades Prosper – Ilha 1 e Ilha 2.
A inscrição é gratuita e destina-se às vagas existentes do 6° ano do Ensino Fundamental a 3ª série
do Ensino Médio, bem como para turmas preparatórias: Pré – Militar, Pré – Técnico e Pré – Vestibular.
O Colégio e Curso Prosper orgulha-se de tê-lo(a) como candidato(a) à parte integrante desta
“Grande Família” e deseja, desde já, uma excelente caminhada ao nosso lado.
Aqui iniciamos uma Parceria de muito SUCESSO.
Conte sempre com a gente, EQUIPE PROSPER.
1) Informações Gerais
1.1) Disposições gerais


O BOLSÃO PROSPER 2020 é realizado sob a supervisão da diretoria e coordenação desta
Instituição de Ensino.

1.2) Segmentos oferecidos
I) Cursos de formação básica:
a) Ensino Fundamental: do 6º ao 9º ano.
b) Ensino Médio: 1ª, 2ª e 3ª séries (TERCEIRÃO – 3º ano+Pré-Vestibular).
II) Cursos Preparatórios:
a) Pré-Técnico:
 Dedicado a candidatos às principais Escolas Técnicas do país, tais como CEFET,
IFRJ (antiga CEFETQ), EPSJV (Fiocruz). Alunos que almejam Colégio Militar (CMRJ),
Faetec e Colégio Pedro II (CPII) também são contemplados nesta turma.


Público-Alvo: Jovens com ensino fundamental completo. Cada Instituição possui
normas específicas quanto ao limite de idade, em virtude das várias modalidades
de seleção, e, sendo assim, maiores esclarecimentos podem ser fornecidos pela
coordenação da turma, conforme a opção de cada aluno.

b) Pré – Militar I:
 Destina-se a alunos candidatos às vagas do Colégio Naval (CN) e da Escola
Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAr).
 Público-Alvo: Meninos até 18 anos interessados em seguir carreira na
Marinha ou Aeronáutica.
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c) Pré – Militar II:
 Preparado especialmente aos alunos candidatos às vagas da EsPCEx (Escola
Preparatória de Cadetes do Exército). Também proporciona a preparação a
demais concursos como AFA (Academia da Força Aérea), EFOMM (Escola de
Formação de Oficiais da Marinha Mercante).
 Público-Alvo: Conforme a especificação de cada exame de admissão. Segue
tabela de orientação:
Exame de Admissão
EsPCEx
AFA
EFOMM

Público-Alvo
Jovens de ambos os sexos com Ensino
Médio completo

d) Pré-Militar III:
 Destina-se àqueles que almejam a classificação em dois dos Processos Seletivos
mais difíceis do Brasil, o IME (Instituto Militar de Engenharia), o ITA (Instituto
Tecnologia da Aeronáutica) e a EM (Escola Naval).
 Público-Alvo: Conforme a especificação de cada exame de admissão. Segue
tabela de orientação:
Exame de Admissão
IME
ITA
EN

Público-Alvo
Jovens de ambos os sexos com Ensino
Médio completo

e) Turmas EEAr e ESA:
 Contempla os alunos que objetivam a aprovação nos Processos Seletivos da EEAr
(Escola de Especialistas da Aeronáutica) e ESA (Escola de Sargentos das Armas).
 Público-Alvo: Conforme a especificação de cada exame de admissão. Segue
tabela de orientação:
Exame de Admissão
EEAr
ESA

Público-Alvo
Jovens de ambos os sexos com Ensino
Médio completo

f) Terceirão/Pré-Vestibular:


Público-Alvo: Alunos com Ensino Médio completo ou cursando a 3ª série em
2020 que visam aprovação nas principais Universidades do país, tais como UFRJ,
UFF, UERJ, UniRIO e UFRRJ contarão com estrutura melhor tecnologia,
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auxiliando na preparação ainda mais completa para os concursos pretendidos.
Nos últimos anos, temos sido contemplados com aprovações na USP e na
Unicamp.
2) Bolsão
2.1) Realização:




Local: Unidade Ilha 1 (Rua Sargento João Lopes, nº 60, Cacuia)
Data da Prova: 09 de novembro de 2019 (sábado).
Horários:
Cursos Pretendidos em
2019
6º e 7º ano
8º e 9º ano
1º e 2º ano
3º ano e Preparatórios

Horário do Bolsão
2019
Das 08h30 às 10h
Das 10 às 11h30
Das 11h30 às 13h
Das 11h30 às 13h

2.2) Inscrição:
2.2.1) Condições para a inscrição:
a)Ter idade compatível com o ano/série desejada;
b)Ter concluído, ou estar concluindo o ano/série anterior é requisito básico para a efetivação
da matrícula;
c) Preencher corretamente a ficha de inscrição;
d) Cumprir as demais instruções específicas contidas neste edital.

2.2.2) Meios de inscrição:
a) Por telefone (3366-4644);
b) Na secretaria das Unidades (Ilha 1 e Ilha 2);
c) Pelo site (www.colegioprosper.com.br);

2.2.3) A inscrição no Bolsão Prosper 2020 implica no compromisso tácito de aceitar as condições,
critérios e exigências estabelecidas neste edital, dos quais não poderá ser alegado
desconhecimento, não cabendo ao candidato o direito de recurso para obter qualquer
compensação pela sua eliminação, pela anulação da sua inscrição ou pelo seu
aproveitamento por falta ou sobra de vagas.
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3) Do exame de conhecimentos:
3.1) Informações gerais:
a) A prova será realizada no dia 09/11/2019.
b) O candidato deverá estar no local de realização das provas levando consigo um
documento de identificação com foto e caneta esferográfica preta.
c) O candidato só estará liberado do local de aplicação de provas após 1h do início das
mesmas e não poderá sair com a avaliação.
d) Será eliminado do Bolsão 2020 o candidato que durante a realização da prova for
surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, código,
impressos, máquinas ou aparelhos eletrônicos (telefone celular, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravado, calculadora etc.) na sala de avaliação;
3.2) Padrão da Prova:
A avaliação será composta por 20 questões objetivas, sendo 10 de Português, 10 de
Matemática, abrangendo o conteúdo prioritário abordado no ano escolar anterior ao
pretendido.
3.3) Resultado:
Dia 07 de outubro, na Unidade Ilha 1, a partir das 11h.
***
Boa Prova a todos.
Este Edital foi elaborado em conjunto pela Equipe de coordenação e direção do Colégio e Curso Prosper

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2019.
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