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DR. ENEM – CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR 

O MÉTODO DOS APROVADOS 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSAS PARA 2021 - EDITAL DR. ENEM Nº 001/2021 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

O Cursinho Pré-vestibular Dr. ENEM, através do edital DR. ENEM 001/2021, torna aberta as inscrições para 

a seleção de bolsas dos pacotes oferecidos pela Instituição de Ensino. 

 

1. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do edital 18/01/2021 

Inscrição dos candidatos 18/01/2021 a 30/01/2021 

Data de aplicação das provas  01/02/2021 e 05/02/2021 

Divulgação dos gabaritos oficiais 06/02/2021 

Divulgação do Resultado final  08/02/2021 

Data limite para a matrícula  22/02/2021 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Período: 18/01/2021 até 30/01/2021. 

2.2 Horário:  9h às 12h e 14h às 18h (Segunda a Sexta) na sede do Dr. Enem ou em qualquer horário caso a 

inscrição seja feita online. 

2.3 Será cobrada uma taxa única no valor de R$20,00 para participar da seleção e a taxa não é reembolsável.  

2.4 Local: Sede do Dr. ENEM (Av. das Nações, Nº 112, Centro – Petrolina-PE – CEP 56.304-360) ou online 

através do site: www.drenempnz.com.br. 

2.5 Documentos obrigatórios para a inscrição: 

1. Documento oficial com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho). 

2. Comprovante de residência (água, luz ou telefone) 

3. CPF 

 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 A seleção será realizada conforme segue o edital, para obter bolsas no programa de Bolsas DR.ENEM – 

2021 nas categorias mencionadas no item 4. O candidato deverá seguir as regras estabelecidas neste edital, 

com cronograma geral resumido no item 1. 

3.1.1 Serão aprovados os candidatos que obtiverem a maior quantidade de acertos na prova objetiva, 

respeitando o limite máximo de 180 acertos. Em caso de empates, serão respeitados os critérios no item 

6.  

3.1.2 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. 

3.2 A matrícula será válida para o período de 08/02/2021 a 22/02/2021. 

 

 

4. DAS BOLSAS E VAGAS 

4.1.1  As bolsas serão oferecidas nas quantidades e categorias descritas no quadro que se encontra ao final 

deste item. 

4.1.2  Em caso de surgimentos de vagas a mais do que no edital aqui mencionada, levaremos em consideração 

a ordem de alunos que obtiveram as maiores notas na prova objetiva.  
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COLOCAÇÃO BOLSA 

1º LUGAR 7 ISOLADAS DR. ENEM + PACOTE PREPARA MED FULL (100%) 

2º LUGAR 7 ISOLADAS DR. ENEM + PACOTE PREPARA MED BÁSICO (100%) 

OU 7 ISOLADAS DR. ENEM + PREPARA MED FULL (50%) 

3º LUGAR 7 ISOLADAS DR. ENEM (100%) 

OU 7 ISOLADAS DR. ENEM + PREPARA MED BÁSICO (50%) 

4º LUGAR 07 ISOLADAS DR. ENEM (50%) 

5º AO 20º LUGAR 10 % DE DESCONTO EM QUALQUER PACOTE 

20º A0 100º LUGAR 5% DE DESCONTO EM QUALQUER PACOTE 

 

5. DO BOLSISTA/ESTUDANTE 

5.1 São requisitos exigidos do estudante para o recebimento da bolsa: 

5.1.1 Ter concluído o Ensino Médio; 

5.1.2 Ter sido aprovado na prova objetiva de seleção e convocado pela instituição; 

5.1.3 Ter disponibilidade para cursar as disciplinas nos horários que o cursinho está oferecendo; 

5.1.4 Manter as condições de habilitação da indicação no período de vigência da bolsa; 

5.1.5 São obrigações do bolsista: 

 

1. Apresentar a documentação completa no ato da matricula; 

2. Comprar os materiais que serão usados durante o ano, caso assim desejar; 

3. Realizar o pagamento da taxa de matrícula obrigatória no valor de R$ 150,00;  

4. Prezar e zelar pelo nome da instituição. 

 

5.1.6 O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no cancelamento da bolsa. 

 

6. DA APLICAÇÃO E CONTEÚDOS DA PROVA OBJETIVA. 

6.1.1 As provas objetivas serão aplicadas nos dias 01 e 05 de fevereiro com a configuração de aplicação 

semelhante ao ENEM; 

6.1.2 A prova objetiva terá a duração de até 5h, iniciando às 13h e finalizando às 18h no horário de Brasília. 

6.1.3 A aplicação da prova será dividida em dois dias: 

 

1º Dia – Prova de Linguagens e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias: a prova terá 90 

questões objetivas e seguirá o mesmo modelo do ENEM bem como os mesmos conteúdos cobrados. 

2º Dia – Prova de Matemática e duas tecnologias e Ciências da Natureza e duas tecnologias: a prova terá 90 

questões objetivas e seguirá o mesmo modelo do ENEM bem como os mesmos conteúdos cobrados. 

 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO. 

7.1.1 O resultado será divulgado através de publicação no site Dr. ENEM (www.drenempnz.com.br) 

7.1.2 A seleção do bolsista não será prorrogada. Em caso de convocação, a não apresentação do candidato à 

instituição na data estabelecida no edital DR Nº/001- 2021 para realizar a matrícula terá como consequência a 

perda da vaga para o candidato com a colocação seguinte. 

7.1.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. Em caso de 

empate, serão considerados os seguintes critérios: 
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1.O candidato que possuir a maior média aritmética das notas obtidas no ENEM 2019; 

2.O candidato que possuir a maior nota em Redação no ENEM 2019; 

3.O candidato que possuir a maior nota em Matemática no ENEM 2019; 

4.O candidato que possuir a maior nota em Ciências da Natureza no ENEM 2019; 

5.O candidato que possui a maior nota em Ciências Humanas no ENEM 2019; 

6.O candidato que possui a maior nota em Linguagens no ENEM 2019. 

 

7.1.4 Os critérios devem ser cumpridos na ordem em que foram expostos. 

 

 

 

 

 

 

Petrolina, 18 de fevereiro de 2021. 


