CONCURSO DE BOLSAS PARA NOVATOS 2022.1 - EDITAL
A Faculdade ALPHA, estabeleceu o Concurso de Bolsas de Estudos para Novatos, candidatos
a vagas para os Cursos de Graduação. O objetivo é conhecer futuros estudantes e oferecer
descontos nas mensalidades.
Os candidatos ao concurso de bolsas de estudo 2022, serão submetidos a avaliações, no
formato presencial, conforme as regras abaixo, sendo contempladas três Bolsas de acordo
com os seguintes critérios:
⮚ O 1º lugar geral do concurso, receberá BOLSA INTEGRAL, em todas as mensalidades
do Semestre 2022.1;
⮚ O 2º lugar do concurso, receberá bolsa parcial de 50%, em todas as mensalidades do
Semestre 2022.1;
⮚ O 3º lugar do concurso, receberá bolsa parcial de 25%, em todas as mensalidades do
Semestre 2022.1.
Cursos que estarão participando do concurso:

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA;
BACHARELADO EM ENFERMAGEM;
BACHARELADO EM PSICOLOGIA;
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS;
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS;
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA;
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA.

Inscrição
1. A inscrição é gratuita e deverá ser feita pelo site https://faculdade.alpha.edu.br/.
2. O candidato deverá realizar a inscrição de 27 de dezembro de 2021 até o dia 15 de
janeiro de 2022.
3. Estudantes já matriculados na Faculdade ALPHA, não podem participar do concurso;
4. Ao se inscrever no concurso de bolsas 2022, o candidato ou o responsável assume a
concordância com o estabelecido neste edital.
5. Para ser contemplado no concurso de bolsas, o candidato deverá atingir média superior
ou igual a 7,0 (sete). Caso nenhum candidato alcance a média mínima, a bolsa não será

concedida.

Prova
1. A prova será realizada no dia 17 de JANEIRO (segunda-feira), das 13h30 às 15h30, na
Faculdade Alpha - Rua Gervásio Pires, 826, Santo Amaro - Recife.
2. O início da prova será pontual, após às 13h30, nenhum candidato será autorizado a
entrar.
3. O candidato deverá trazer os seguintes materiais: documento de identidade com foto,
cartão de vacinação de Covid, lápis, borracha, caneta azul ou preta.
4. A prova de bolsa possui a seguinte quantidade de questões:
8 questões de múltipla escolha, sendo 4 questões de Língua Portuguesa e 4 questões
de Matemática e uma redação.
5. Não será permitido durante a realização das provas:
⮚ Uso de anotações impressos e consultas a livros;
⮚ Uso de celulares, aparelhos sonoros;
⮚ Uso de computadores portáteis e afins.
6. Não serão aceitos recursos de quaisquer naturezas para questões ou quaisquer critérios
de avaliação.
7. A Instituição estará preparada para receber os candidatos de acordo com os protocolos
sanitários.

Resultados
1.
2.
3.
4.

O resultado será informado por telefone;
O resultado do concurso será divulgado no dia 19 de janeiro de 2021;
Em caso de empate, o desempate prevalecerá pela maior nota na redação;
Os casos omissos serão deliberados pela diretoria.

BOLSA
1. A bolsa inclui, exclusivamente as mensalidades, do semestre de 2022.1;
2. A bolsa é válida até a data informada para a entrega do resultado, após esta data a
bolsa pode ser recalculada e liberada para outros estudantes.
3. A bolsa é pessoal e intransferível, não podendo ser dada a outra pessoa.
4. Caso ocorra atraso ou inadimplência no pagamento das mensalidades, o aluno poderá
ter a concessão da bolsa suspensa.

