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D I G I TA L
*TESTE GRATUITO PARA BOLSAS DE ESTUDO
• BOLSAS VÁLIDAS PARA NOVOS ALUNOS •

EDITAL – BOLSAS DE ESTUDOS
VETEC – Vestibular Técnico CEST
PROVA:
CANAL DE AGENDAMENTO:
(31) 98527-4012
LOCAL DE INSCRIÇÃO:
www.colegiocest.com.br, no link VETEC

1. DO PROGRAMA
1.1 – O VETEC – Vestibular Técnico é um Processo Seletivo simplificado do Colégio CEST,
com intuito de distribuir bolsas de estudos.
1.2 – O candidato inscrito concorrerá neste processo, a bolsas de estudo de até 100%
do valor do curso, conforme pontuação obtida no exame.
1.3 – (*) Será distribuída 1 (uma) bolsa integral para os Cursos Técnicos para
os candidatos que obterem pontuação de 100 pontos. Se o número de candidatos
ultrapassarem o limite de bolsas, o critério de desempate será por idade decrescente,
dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada.
1.4 – Cursos para este processo e modalidade de desconto: Administração; Automação
Industrial; Edificações; Eletrotécnica; Estética; Informática; Mecânica, Metalurgia e Saúde
Bucal.
1.5 – A distribuição das bolsas de estudos se dará de acordo com a nota obtida no
exame, sendo que o desconto seguirá as tabelas abaixo:
FEITA
PONTUAÇÃO DESCONTO
PONTUAÇÃO / DESCONTO (PROVA
NA ESCOLA)
De 5 a 20 pontos / 30%
De 5 a 20 pontos / 30 %
De 25 a 45 pontos / 35%
De 25 a 40 pontos / 35%
De 50 a 100 pontos / 40%
De 45 a 60 pontos / 40%
Desconto máximo: 40%
De 65 a 80 pontos / 45%
De 85 a 95 pontos / 50%
100 pontos / 100%*
(*) Limite de 1 (uma) bolsa integral por vestibular.

(PROVA FEITA
EM CASA)

1.6 – Cursos para este processo e modalidade de desconto: Agrimensura; EJA - Educação
de Jovens e Adultos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, tanto a prova
realizada na escola quanto em casa, seguirá a mesma tabela de desconto abaixo.
PONTUAÇÃO DESCONTO
De 5 a 50 pontos / 20%
De 55 a 80 pontos / 25%
De 85 a 100 pontos / 30%
2. DAS INSCRIÇÕES NO VETEC
2.1 – Poderão inscrever-se no Processo Seletivo candidatos interessados a participarem
do VETEC, nas seguintes modalidades de ensino:
CURSOS TÉCNICOS PRESENCIAIS: livre da limitação de idade, desde que o candidato
esteja cursando o 1°, 2° ou 3° ano do Ensino Médio regular, ou EJA do Ensino Médio, ou
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que tenha concluído o Ensino Médio.
2.2 - EJA - Educação de Jovens e Adultos: 15 anos completo para matrícula no Ensino
Fundamental (6º ao 9º ano) ou 18 anos completo para matrícula no Ensino Médio.
3. DA APLICAÇÃO DO EXAME E RESULTADOS
3.1 – O exame será do mesmo nível de escolaridade para a bolsa pretendida, ou seja,
para os exames de CURSOS TÉCNICOS, o exame será de nível de escolaridade do Ensino
Médio e para EJA - Educação de Jovens e Adultos, o exame será de nível de escolaridade
do Ensino Fundamental.
3.2 – O exame será aplicado pela equipe coordenadora do VETEC.
3.3 – As provas terão duração de 02 (duas) horas para os candidatos que a fizerem
na escola, com horário agendado, ou duração de 01 (uma) hora para os candidatos que
realizarem em casa.
3.4 – O candidato realizará sua prova digital e o resultado será informado na hora.
3.5 – Caso seja detectado qualquer irregularidade antes, durante ou após a aplicação
das provas, as mesmas serão canceladas e haverá novo teste.
3.6 – Para as provas que serão aplicadas na escola, será proibido o uso da calculadora
e outros dispositivos eletrônicos sob pena de eliminação da prova. O aluno deverá portar
durante a aplicação da prova apenas caneta esferográfica azul ou preta e documento de
identificação com foto.
4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E MATRÍCULAS
4.1 – O resultado final será divulgado conforme os itens 3.4 deste edital.
4.2 – O Vetec é válido para o semestre da realização da prova e o prazo de matrícula é
de 30 dias após a sua realização.
4.3 – As matrículas para os cursos só poderão ser realizadas no Colégio CEST, na Rua
Poços de Caldas n° 57, Centro – Ipatinga/MG, mediante apresentação da documentação
descrita (original e cópia):
4.3.1 – Cópia do RG
4.3.2 – Cópia do CPF
4.3.3 – Cópia do Comprovante de Endereço
4.3.4 – Cópia do Histórico Escolar ou Declaração Original
4.3.5 – 02 foto 3x4
4.4 – O candidato pagará no ato da inscrição taxa de matrícula referente à inscrição no
curso pretendido.
4.5 – O percentual de bolsa alcançado pelo exame não isentará o candidato de pagar
taxa de matrícula e afins.
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4.6 – O desconto de convênio com empresas parceiras do CEST e de Escolas Públicas,
bem como de campanhas não é cumulativo aos descontos alcançados pelo VETEC.
4.7 - Alunos com aproveitamento de disciplinas não contemplarão do desconto no
VETEC.
5. DA VALIDADE DO PROGRAMA
5.1 - O VETEC - Vestibular Técnico, terá validade apenas para os alunos ingressantes.
6. DO CANCELAMENTO DA BOLSA
6.1 – Cabe a comissão coordenadora do VETEC, analisar documentação apresentada
pelo candidato na efetivação da matrícula, bem como recusar documentação duvidosa, ou
a não apresentação de toda documentação exigida para a respectiva matrícula, implica no
cancelamento da bolsa.
6.2 – Após a efetiva matrícula e no decorrer do 2º e 3º período, cabe à comissão
coordenadora avaliar: disciplina, assiduidade, notas, podendo haver cancelamento da
bolsa por não cumprimento do regimento escolar e faltas sem justificativa.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO
7.1 – O Colégio CEST se reserva o direito de não abrir turma com um número inferior
a 40 alunos.
7.2 – Os casos omissos neste edital, poderão ser discorridos livremente pela comissão
coordenadora do VETEC, podendo ser consultado ou solicitado pelo candidato inscrito no
programa, seja este parte beneficiada ou prejudicada.
7.3 – Fica eleito o FORO da Comarca de Ipatinga, para dirimir quaisquer eventualidades
deste regimento.
Revogam–se as disposições em contrário.
Raimundo Gomes Pereira / Diretor Pedagógico
Sara Maria Pessoa / Diretora Administrativa
Débora Almeida Gomes / Diretora Administrativa
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - CURSOS TÉCNICOS
• CONHECIMENTOS GERAIS: A matéria de Conhecimentos Gerais e Atualidades é uma junção
de diversas ciências: História, Geografia, Ciências Políticas, e economia. De maneira mais sintetizada
e objetiva, pode-se dizer que a matéria Conhecimentos Gerais e Atualidades subdivide-se em três
grandes pilares: Política, economia e meio-ambiente. Sendo assim é muito importante observar
temas ligados ao meio ambiente (bicombustíveis, expansão do desmatamento na Amazônia e fontes
limpas de energia), economia (crise financeira na União Européia, Crise imobiliária norte americana,
expansão do agronegócio), questões sociais (desigualdade social, programas estatais de inclusão
social) entre outros.
• PORTUGUÊS
- Interpretação de Textos;
- Tipos textuais;
- As charges;
- Dissertação, Narração e Descrição;
- Fonética e Fonologia;
- Ortografia da Língua Portuguesa;
- Significação das Palavras;
- Acentuação Gráfica;
- Estrutura das Palavras;
- Prefixos e Sufixos;
- Lista de Prefixos e Sufixos Latinos;
- Lista de Prefixos e Sufixos Gregos;
- Formação das Palavras - Derivação;
- Substantivo;
- Adjetivo;
- Artigo;
- Numeral;
- Pronomes Pessoais e de Tratamento;
- Tipos de Pronome;
- Colocação Pronominal.
• MATEMÁTICA
- Equações de 1° grau;
- Equações de 2° grau;
- Regra de três simples;
- Regra de três compostas;
- Trigonometria e semelhança de triângulos;
- Ângulos;
- Estatística e Probabilidade;
- Geometria: Perímetro, Área e Volume.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
• CONHECIMENTOS GERAIS
- Saúde
- Política
- Educação
- Cinema
•PORTUGUÊS
GRAMÁTICA
- Comunicação, língua e linguagem
- Variedade linguística
- Letras e fonemas
- Substantivos
- Adjetivos
- Artigos
- Numerais
- Pronomes
- Interjeição
- Verbo (identificação e diferenciação)
- Ortografia
- Introdução à sintaxe: frase, oração e período
- Termos essenciais da oração
- Tipos de sujeito
- Conotação e denotação
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
- Textos narrativos
- Cartum
- História em quadrinhos
- Poema
- Reportagem
- Fotografia
- Crônica
- Conto
•MATEMÁTICA
- Porcentagem
- Juros simples
- Frações
- Equação de 1º Grau
- Área de Perímetro
- Regra de Três

Rua Poços de Caldas, 57
Centro - Ipatinga/MG - Tel.: 3801 3400

