
 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS 
PRÉ-MILITAR 2019 

 
O Concurso de Bolsas de Estudos Pré-Militar 2019 objetiva aferir candidatos que 
pretendem concorrer a bolsas de estudos para o curso Pré-Militar a ser realizado no 
ano de 2019, no período noturno. 
 
INSCRIÇÕES  
As inscrições para o concurso de bolsas são gratuitas e estarão abertas a partir do dia 
19/10/2018, pelo site www.tableautaubate.com.br, e serão encerradas no dia 19/11/ 
2018. 
 
COMPOSIÇÃO DA PROVA  
A prova será composta por 30 (trinta) questões objetivas, conforme os conteúdos 
solicitados nos editais de seleção para as escolas militares (Escola de Especialistas de 
Aeronáutica, Academia da Força Aérea, Escola Preparatória de Cadetes do Exército e 
Academia Barro Branco). As questões serão organizadas da seguinte forma: 
 
Matemática - 10 questões 
Português -  10 questões  
Geografia - 05 questões 
História - 05 questões  
 
 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA PROVA  
A prova será realizada no dia 21 de novembro, no Colégio Tableau Taubaté – Rua 
Emílio Winther, 418 Praça Santa Terezinha – Centro, das 19:30 às 21:30. 
O candidato deverá comparecer ao local da prova com pelo menos 30 minutos de 
antecedência. 
Somente os candidatos inscritos poderão realizar a prova.  
Não será permitido levar o caderno de questões da prova, pois é documento do 
Colégio para validação do resultado do concurso.  
 
 
DURAÇÃO E TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA  
A prova terá duração de 2h (duas horas) com tempo de mínimo de permanência de 1h 
(uma hora). 
 
DOCUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS  
No dia da prova, o candidato deverá apresentar um documento de identidade original 
(RG) com foto atual. 
É de responsabilidade do candidato trazer lápis, borracha e caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul. 
Não será permitido o uso de calculadora, celular ou qualquer outro equipamento 
eletrônico durante a prova. 
 
 

http://www.tableautaubate.com.br/


 

BOLSAS DE ESTUDO – PERCENTUAIS DE DESCONTOS 
 
 
Os candidatos poderão ser contemplados com uma bolsa de 100%, desde que o 1º 
colocado alcance 80% de acertos, e os demais descontos variam de 40% a 0%. 
 
O desconto é intransferível e a validade estará diretamente vinculada à frequência 
mínima dos alunos (75%) nas aulas e à total realização dos simulados. 
 
DIVULGAÇÃO 
Os resultados serão divulgados no site da escola www.tableautaubate.com.br, a partir 
de 26/11/2018. 
 
 
MATRÍCULAS  
A matrícula com o desconto obtido nesse concurso poderá ser efetivada a partir da 
divulgação dos resultados. Os percentuais de desconto desse concurso terão validade 
para efetivação da matrícula até dia 03/12/2018.  
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os casos omitidos desse Regulamento serão resolvidos pela Direção do Colégio 
Tableau Taubaté, em caráter definitivo, sem possibilidade de recurso. 
 
 
 
 
 


