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REGULAMENTO: PRÉ-VESTIBULAR  
Das inscrições  
1. Poderão concorrer ao concurso de bolsas todas as pessoas que possuem o ensino médio completo, ou cursando o ano de 
conclusão (3º ano) para concorrer a modalidade pré-vestibular e/ou turma MED e cursando o 1º ano do ensino médio para Pré-
PAS1 e 2º ano do ensino médio para Pré-PAS2. 
2. As inscrições serão realizadas na unidade do MÉSON-PI pré-vestibular ou através da página www.mesonpicursos.com.br. A 
taxa de inscrição é 1 Kg de alimentos não perecível ou R$ 10,00 sem a necessidade de entregar o alimento. A inscrição só será 
assegurada após o pagamento da inscrição e confirmação via e-mail ou recibo retirado na unidade de realização da inscrição. A 
inscrição só poderá ser feita nas nossas unidades até o dia 02 de Junho de 2022. 
3. O período de inscrição para o concurso de bolsas termina 23:00 (horário de Brasília) do dia 02 de Junho de 2022. No 
momento da efetivação da inscrição será enviado um comprovante para o e-mail do candidato, que será apresentado no 
momento da realização da prova juntamente com o documento de identificação do candidato. Caso seja realizada pelo site, o 
candidato receberá o seu comprovante de inscrição pelo e-mail informado.  
 
Da realização das provas  
1. O local de realização das provas é a unidade física do MÉSON-PI em Taguatinga. Caso ocorra alguma alteração os novos locais 
de realização das provas serão disponibilizados no site www.mesonpicursos.com.br no dia da prova. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone (61) 3562-0115.  
2. As provas serão realizadas com início as 13:00h e término as 16:00h do dia 04 de Junho de 2022. Não será permitida a 
entrada do candidato após o início das provas.  
3. Os alunos só poderão usar caneta esferográfica transparente (estilo Bic) de tinta cor PRETA. Não será permitido o uso de 
calculadoras simples e não será permitido o uso de aparelho celular e nem calculadoras científicas.  
4. Caso o candidato seja surpreendido utilizando algum tipo de equipamento ou utensílio que possa o beneficiar durante a 
prova, ele será excluído do concurso.  
5. A prova irá apresentar a seguinte composição: 
 

Conteúdo abordado Quantidade de questões ou itens 

Língua Portuguesa, Literatura da língua 
Portuguesa, História, Geografia, 
Matemática, Biologia, Física e Química. 

100 questões no padrão C u E. 

 
6. O conteúdo abordado será de acordo com a modalidade que o candidato se inscreveu no concurso.  
Pré-Vestibular/Turma MED: Todo conteúdo do Ensino Médio.  
PAS 1: Conteúdo do ensino fundamental. 
PAS 2: Conteúdo do 1º ano do ensino médio. 
 
7. O candidato terá 3 horas para a realização da prova. Não será concedido tempo extra para o preenchimento do cartão de 
respostas.  
 
Da correção das provas  
1. O gabarito poderá ser disponibilizado no dia útil seguinte da prova a partir das 14:00h no site www.mesonpicursos.com.br. 
Não existe prazo para recursos. Caso o aluno se sinta prejudicado, seu caso será analisado junto a coordenação do concurso de 
bolsas. 
2. No caso, o item que estiver de acordo com o gabarito terá valor (+1), em caso de discordância terá valor (-1), sendo que os 
não marcados recebem pontuação (0), assim como aqueles que forem marcados duplamente no cartão de respostas. 
4. O argumento de cada candidato seguirá a seguinte fórmula:  
O ESCORE BRUTO do candidato será calculado de acordo com a somatória dos itens assinalados no cartão de respostas.  
 
Da premiação dos candidatos  
1. As bolsas serão disponibilizadas de acordo com a classificação dos candidatos:  
01º  Colocado: 100% de Bolsa. 
02º e 04º Colocado: 75% de Bolsa. 
05º ao 15º Colocado: 50% de Bolsa 

http://www.mesonpicursos.com.br/
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16º ao 50º Colocado: 40% de Bolsa 
51º ao 70º Colocado: 30% de Bolsa 
  
2. As Bolsas serão entregues através do comprovante de inscrição e da cédula de identidade (RG).  
 
Da efetivação das bolsas  
1. A efetivação das bolsas ocorrerão mediante matrícula no turno pretendido até 5 dias após a liberação dos resultados, na 
unidade do MÉSON-PI Pré-Vestibular.  
2. O MÉSON-PI Pré-Vestibular não irá reservar vagas e não se responsabiliza por um eventual esgotamento das vagas no(s) 
turno(s) pretendido(s) pelo candidato, se desobrigando de um eventual reembolso ou emissão de carta de crédito para o 
candidato.  
3. A partir do momento da matrícula o aluno se compromete a cumprir as cláusulas contratuais vigentes. O não cumprimento do 
contrato permite o MÉSON-PI Pré-Vestibular cancelar o benefício da bolsa e o cancelamento do contrato.  
 
Da devolução de pagamentos em caso de aprovação em vestibular ocorrida antes do concurso de bolsas  
Caso o candidato tenha sido aprovado no Vestibular de alguma instituição Pública, ou ENEM (100% de Bolsa), o aluno 
matriculado terá os seus valores devolvidos após a liberação do resultado por parte dos órgãos que realizaram os processos 
seletivos.  
Taguatinga, 25 de Maio de 2022. 

 

Direção Geral – MÉSON-PI Vestibulares  

 

 

Direção Geral – MÉSON-PI Pré-Vestibular 


