
Regulamento Bolsão Pro Labore para o preparatório E xtensivo ENEM 2021  

1. REQUISITOS  
 
Este concurso é aberto a estudantes que tenham ou não concluído o Ensino Médio e 
queiram fazer curso preparatório para os vestibulares em 2021. 
 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

Período: De 09/11/2020 a 26/11/2020 
 
Inscrições: Gratuitas devem ser feitas pela internet, exclusivamente pelo 
site www.prolabore.com.br ,  
 

3. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
A prova será aplicada no dia 03/12/2020, as 14h na plataforma do curso Pro Labore. 
 
Duração 3 (três) horas 
 
A prova será composta de 50 questões de múltipla escolha. 
 
 

4. DO PROCESSO SELETIVO 
 
Será realizado em uma única etapa;  

No caso de empate, o desempate será feito considerando o maior número de pontos 
obtidos na prova de Português. 

 
Além do número de acertos na prova, será considerad o também o desempenho 
escolar do estudante para o cálculo do desconto . Para isso, após a realização da 
prova, o candidato receberá um e-mail do Curso Pro Labore solicitando o envio de 
documentos por meio digital que comprovem seu desempenho escolar (boletim, histórico 
escolar, boletim individual de resultados do Enem. 
 

5. DAS BOLSAS  
 
Todos os candidatos serão contemplados com bolsas de estudo, entre 10%  a 100%, 
após análise da pontuação obtida na prova e do desempenho escolar.  
 
Os descontos concedidos sobre o valor contratual não são lineares e obedecem a 
cálculos estatísticos.  
 
As bolsas de estudo serão válidas somente para o Extensivo 2021. 
 
 



6. DO RESULTADO  
O gabarito oficial será divulgado no dia xx, a partir das xx pelo site 
prolabore.com.br/home/online. 
 
O resultado final será divulgado no dia 10 de dezembro de 2020, em nosso site, através 
do número de inscrição do aluno.  

Após a divulgação do resultado, os alunos bolsistas terão até o dia XX/XX/XX para 
efetuarem a matrícula. 
 
Observação:  A premiação das bolsas não inclui material didático nem matrícula. 

 


