EDITAL UNIFICADO - CONCURSO DESAFIO EDUCACIONAL
FACULDADES KENNEDY & FACULDADES PROMOVE
O Diretor Acadêmico das Faculdades Kennedy e Promove, Prof. Dr. Natanael
Átilas Aleva, no uso de suas atribuições, faz saber que no período de
01/12/2021 a 14/12/2021, estará aberto o período de cadastramento de
ESCOLAS ESTADUAIS e inscrição de ALUNOS regularmente matriculados no 3º
ano do Ensino Médio nas Escolas Estaduais da Região Metropolitana de Belo
Horizonte e concluintes do EJA/2021 BH para o concurso DESAFIO
EDUCACIONAL .
O concurso DESAFIO EDUCACIONAL consiste em selecionar e premiar os três
primeiros classificados entre as Escolas Estaduais cadastradas, bem como os
alunos inscritos e que foram classificados em 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º,9º e 10º lugares,
de acordo com as regras estabelecidas.
O cadastramento das Escolas Estaduais deverá ser realizado através do link:
https://bit.ly/desafioeducacionalescolas, condição essa, para que o aluno que
deseja participar do Concurso DESAFIO EDUCACIONAL realize a inscrição, que
deverá
ser
realizada
de
forma
on-line,
através
do
link:
https://bit.ly/desafioeducacionalalunos. Ambas as inscrições deverão ser feitas
até a data limite de 14/12/2021.
Os alunos NÃO poderão realizar inscrição no Concurso DESAFIO EDUCACIONAL
caso a Escola Estadual NÃO esteja cadastrada, e a qualquer momento, poderá
ser exigida a comprovação de matrícula do aluno pela Escola que foi informada
como matriculado.
O cadastro da Escola Estadual, bem como a inscrição do aluno que deseja
participar, terão caráter gratuito. Poderão se inscrever alunos que estejam
regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio, bem como alunos
concluintes do EJA-2021, nas respectivas escolas cadastradas.
O processo de seleção do concurso DESAFIO EDUCACIONAL compreenderá:

a) Cadastramento da Escola Estadual que deseja participar, através do link:
https://bit.ly/desafioeducacionalescolas, com inserção dos dados da
Escola, informação do nº total de alunos matriculados no 3º ano do ensino
médio, bem como EJA-2021 concluinte, mais informações Diretor e
Representante Legal;
b) Inscrição do aluno comprovadamente matriculado na Escola cadastrada
através do link: https://bit.ly/desafioeducacionalalunos, com inserção de
nome da Escola em que está matriculado, nome completo, CPF, endereço
de e-mail, telefone celular de contato e curso preferencial de 1º opção;
c) Realização
da
prova
on-line
será
pelo
https://bit.ly/desafioeducacionalprova, para os alunos inscritos;

link:

d) Correção das provas;
e) Divulgação de resultados.
As provas serão disponibilizadas pela comissão do processo seletivo para
realização dos alunos inscritos na data de:15/12/2021.
As provas terão duração de 90 minutos, após o aluno clicar no início da prova,
tendo início às 7h e término às 22h.
Serão exigidos quatro (4) tipos de conhecimentos, com pesos diferentes,
distribuídos da seguinte forma:
•
•
•
•

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. – PESO - 4
Matemática e suas Tecnologias. – PESO - 3
Ciências da Natureza e suas Tecnologias – PESO - 2
Ciências Humanas e suas Tecnologias. – PESO -1

A comissão do processo de seleção divulgará o resultado e classificação através
do site da FACULDADE KENNEDY e FACULDADE PROMOVE.
Os critérios de classificação para os alunos inscritos no Desafio Educacional
serão:
1º lugar geral – O aluno que obtiver a maior PONTUAÇÃO nas provas aplicadas
no concurso DESAFIO EDUCACIONAL;

2º lugar geral - O aluno que obtiver a segunda maior PONTUAÇÃO nas provas
aplicadas no concurso DESAFIO EDUCACIONAL;
3º lugar geral - O aluno que obtiver a terceira maior PONTUAÇÃO nas provas
aplicadas no concurso DESAFIO EDUCACIONAL;
4º ao 10º lugar- Aos alunos que obtiverem sequencialmente as maiores
pontuações aplicadas no concurso DESAFIO EDUCACIONAL.
As Escolas Estaduais cadastradas e com, no mínimo 50% dos seus alunos de 3º
ano ou EJA, participantes do concurso DESAFIO EDUCACIONAL, serão
premiadas de acordo com os seguintes critérios:
Será premiada A ESCOLA ESTADUAL devidamente CADASTRADA em que o
aluno que obtiver a 1º Colocação Geral entre as Escolas participantes do
DESAFIO EDUCACIONAL KENNEDY/PROMOVE estiver COMPROVADAMENTE MATRICULADO, com o valor de R$2.000,00(dois mil reais), mais 5
BOLSAS DE ESTUDO de 75% para cursos de livre escolha, ofertados e a ser
cursado nas FACULDADES KENNEDY/PROMOVE e que será destinada a alunos de
livre escolha e indicação do Diretor da Escola participante do DESAFIO
EDUCACIONAL;
Será premiada A ESCOLA devidamente CADASTRADA e QUE MAIS INDICAR
Nº DE ALUNOS INSCRITOS E QUE COMPROVADAMENTE PARTICIPAREM
entre as Escolas participantes do DESAFIO EDUCACIONAL KENNEDY/PROMOVE,
com o valor de R$2.000,00, (dois mil reais), mais 5 BOLSAS DE ESTUDO de 75%
para cursos de livre escolha, ofertados e a ser cursado nas FACULDADES
KENNEDY / PROMOVE e que será destinada a alunos de livre escolha e indicação
do Diretor da Escola participante da DESAFIO EDUCACIONAL;
Será premiada A ESCOLA devidamente CADASTRADA e QUE MAIS INDICAR
PERCENTUALMENTE NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS EM RELAÇÃO A
NÚMEROS DE ALUNOS MATRÍCULADOS NA ESCOLA E QUE
COMPROVADAMENTE PARTICIPAREM entre as Escolas participantes do
DESAFIO EDUCACIONAL KENNEDY / PROMOVE, com o valor de R$2.000,00
(dois mil reais), mais 5 BOLSAS DE ESTUDO de 75% para cursos de livre
escolha, ofertados e a ser cursado nas FACULDADES KENNEDY / PROMOVE e
que será destinada a alunos de livre escolha e indicação do Diretor da Escola
participante do DESAFIO EDUCACIONAL.

A premiação, prevista no caput anterior, do presente edital, se dará na data de
22/12/2021 e será realizada nas dependências do Jornal Hoje em Dia, que fará
a divulgação e uma entrevista com o aluno vencedor, onde serão entregues os
prêmios ao representante legal da Escola Estadual Cadastrada e selecionada em
1º,2º e 3º lugares, bem como a premiação aos alunos classificados em 1º,2º e
3º lugares e que deverá contar com a presença dos pais ou um representante
legal de maior idade civil.
Como premiação, os alunos classificados do 1º ao 10º lugar receberão:
1)R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro ao aluno 1º Colocado Geral entre as
Escolas participantes do DESAFIO EDUCACIONAL KENNEDY / PROMOVE, mais
BOLSA DE 90% para curso de livre escolha ofertado e a ser cursado nas
FACULDADES KENNEDY / PROMOVE;
2)R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em dinheiro ao aluno 2º Colocado
Geral entre as Escolas participantes do DESAFIO EDUCACIONAL KENNEDY /
PROMOVE, mais BOLSA DE 85% para curso de livre escolha ofertado e a ser
cursado nas FACULDADES KENNEDY / PROMOVE;
3)R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro ao aluno 3º Colocado Geral entre
as Escolas participantes do DESAFIO EDUCACIONAL KENNEDY / PROMOVE, mais
BOLSA DE 80% para curso de livre escolha ofertado e a ser cursado nas
FACULDADES KENNEDY / PROMOVE;
4)R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e uma bolsa de estudo durante todo
o curso , no percentual de 75%, aos alunos classificados com maior pontuação
do 4º ao 10º lugar GERAL, bolsas estas , para curso de livre escolha e ofertado
nas FACULDADES KENNEDY e FACULDADES PROMOVE e a ser cursado nas
FACULDADES KENNEDY / PROMOVE.
A premiação para os alunos será feita em espécie ou através de um cartão
bancário.
Para as escolas vencedoras será entregue um vale-prêmio, no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais), para que elas indiquem produtos para uso da própria
escola, e que serão adquiridos pelas Faculdades Kennedy e Promove. As Escolas
terão um prazo de 30 dias para resgatar os respectivos prêmios.

Obs: em caso de empate, a premiação irá para aquele aluno que tirou maior
nota, na prova, com peso 4. Se persistir o empate será usado o mesmo critério,
ou seja, quem tirou maior nota na prova de peso 3 e assim sucessivamente. Se
mesmo assim, ao final, tiver um empate em todas as provas, o vencedor será o
aluno que tiver menor idade, levando em conta a data exata de nascimento dos
concorrentes.
Os casos omissos, neste edital, serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica das
Faculdades Kennedy e Faculdades Promove.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2021

_____________________________
Prof. Dr. Natanael Átilas Aleva
Diretor Acadêmico

