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Concurso de bolsas 

O Concurso de Bolsas MeuCurso é um programa destinado ao oferecimento de bolsas de 

estudos, em percentuais e quantidades definidos em cada evento, com a finalidade de beneficiar 

os melhores colocados em cada edição. 

 
Concurso 2022.2 

 
• Inscrições: de 01/06/2022 – 08/06/2022 

• Provas e formato: 

 

Área Data e Horário 
Formato da 
prova 

Bolsas Conteúdo/disciplinas 

 
 
 
 

Concursos 
Públicos 

 
 
 
 

09/06/2022 
das 18h00 às 21h00 

 
 
 
 

50 questões 
(objetivas – A/E) 

 
 
 

25 bolsas 
5 – 100% 
5 – 75% 
15 – 50% 

50 questões 
Constitucional 
Administrativo 
Civil 
Processo Civil 
Penal 
Processo Penal 
Tributário 
Empresarial 
Trabalho 
Processo do Trabalho 

 
 
 
 

Pós-graduação 

 
 
 

10/06/2022 
das 18h00 às 21h00 

 
 
 

50 questões 
(objetivas – A/D) 

 
 

25 bolsas 
5 – 100% 
5 – 75% 
15 – 50% 

50 questões 

Processo Civil 
Penal e Processo Penal 
Trabalho e Processo do 
Trabalho 
Consumidor 
Direito da mulher 
Previdenciário 
Tributário 
Família e Sucessões 
Imobiliário 
Segurança Pública 

 

Exame de Ordem 

 

11/06/2022 
das 13h00 às 18h00 

 
80 questões 
(objetivas – A/D) 

50 bolsas 
10 – 100% 
10 – 75% 
30 – 50% 

80 questões 

17 disciplinas do 
Exame de Ordem 

 
• Bolsas e percentuais: total de 100 bolsas 



a) 25 bolsas em cursos preparatórios para Concursos Públicos – 5 bolsas de 100%; 5 

bolsas de 75%; 15 bolsas de 50%. 

b) 25 bolsas em cursos de Pós-graduação – 5 bolsas de 100%; 5 bolsas de 75%; 15 

bolsas de 50% (cursos de Pós-Graduação oferecidos pela UniDomBosco em parceria 

com o MeuCurso). 

c) 50 bolsas em cursos preparatórios para o Exame de Ordem XXXVI – 10 bolsas de 

100%; 10 bolsas de 75%; 30 bolsas de 50%. 

 
Regulamento 

 
1. Quantidade de bolsas e percentuais 

 
a) Para cada edição do concurso de bolsas, serão definidos e divulgados no momento 

de lançamento a quantidade de bolsas e os percentuais. 

b) O total de bolsas contempladas será 100 (cem), distribuídas entre os percentuais de 

descontos. 

c) Os “vencedores” do concurso de bolsa, conforme lista a ser publicada, receberão 

um cupom de desconto, dentro do percentual contemplado, para que seja utilizado 

no site MeuCurso para a matrícula em um dos cursos oferecidos dentro da área do 

concurso de bolsas. 

d) Serão classificados para as bolsas no concurso, considerando: 

1º) maior pontuação, 

2º) idade, para situações de empate (em caso de empate, os candidatos mais velhos 

terão preferência). 

 
2. Inscrições no concurso de bolsas 

 
a) As inscrições serão realizadas exclusivamente na forma online, no site 

meucurso.com.br, no link específico do produto “concurso de bolsas”, sem qualquer 

custo ao candidato. 

b) O período de inscrições constará das peças de divulgação e não comportará 

prorrogação. 

c) As bolsas de estudos concedidas neste Concurso terão validade de acordo com o 

cronograma do Meu Curso, para os cursos oferecidos a partir do 2º semestre de 

2022. 

d) Caso o candidato já possua bolsas concedidas anteriormente e sejam contemplados 

pelo presente Concurso, no momento da matrícula, deverá optar por uma das 

possibilidades de desconto. 

e) Os candidatos poderão se inscrever para mais de uma área, realizando a prova nos 

horários designados. 

f) A bolsa não é cumulativa com outros descontos ou promoções. 

 
3. Realização da prova 

 
a) As provas serão aplicadas na modalidade online, no ambiente 

aluno.meucurso.com.br, na opção Simulados e Diagnósticos, nas datas 

determinadas no cronograma geral. 

b) O acesso ao sistema de provas ficará disponível com 1 (uma) hora de antecedência 

para login dos candidatos. 



c) No horário previsto para a aplicação de cada prova, o sistema liberará, por meio de 

vídeo, os enunciados das questões e o campo de lançamento das respostas. 

d) Ao concluir o lançamento do gabarito, o candidato deverá marcar a opção “enviar”. 

e) Realizado o envio do gabarito, pelo sistema, no link “simulados/diagnóstico” ficará 

registrado o status de “enviado”. 

f) Caso ocorra problemas de envio dentro do prazo, o candidato deverá abrir chamado 

pela própria plataforma (campo próprio de mensagens, com registro da ocorrência). 

g) Findo o horário da prova, o acesso será concluído e a opção de envio ficará inativa. 

h) Não será aceita a remessa do gabarito e respostas por outros meios (por exemplo, 

e-mail, fac-símile etc.). 

 
4. Divulgação dos resultados e matrícula nos cursos 

 
a) Conforme o cronograma, haverá a publicação do gabarito e, com isso, aberto o 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a interposição dos recursos sobre o 

gabarito. 

b) Findo o prazo para os recursos, será publicada a lista preliminar, a partir de 

13/06/22. 

c) Após publicação da lista preliminar, iniciará o prazo de recurso sobre a classificação 

1 (um) dia útil, 14/06/22. 

d) Findo o prazo para os recursos, em até 2 (dois) dias úteis, será publicada a lista de 

classificação do concurso de bolsa com os contemplados. 

e) Apenas serão divulgados na página os candidatos classificados com a indicação da 

bolsa concedida e o percentual. 

f) O critério de desempate na classificação final será de preferência ao candidato que 

tiver maior idade. 

g) O candidato aprovado no concurso de bolsas receberá um cupom para a inscrição 

no curso da área desejada para inscrição nos cursos disponíveis no site. Não haverá 

a possibilidade de troca de área. 

 
5. Recurso 

 
a) Com a publicação do gabarito preliminar, os candidatos poderão apresentar 

recursos contra as questões, com pedido de anulação ou mudança de gabarito. 

b) Os recursos poderão ser apresentados em 24 (vinte e quatro) horas, após a 

publicação do gabarito preliminar. 

c) O candidato poderá interpor um único recurso por prova, por meio do e-mail 

concursodebolsa@meucurso.com.br. 

d) Apresentados os recursos, dentro do prazo, com identificação de prova e CPF do 

candidato, os fundamentos serão analisados pelo corpo docente do MeuCurso. 

e) A publicação do resultado definitivo será divulgada em até 2 (dois) dias úteis após o 

encerramento do prazo de recursos. 

f) Consulte cronograma disponível no item 8. 

 
6. Cuidados técnicos e responsabilidades 

 
a) O candidato deverá dispor de acesso à internet, com conexão a cabo (não é 

recomendada a conexão via WiFi), sendo indicada a utilização do navegador Google 

Chrome. 

mailto:concursodebolsa@meucurso.com.br


b) Os candidatos estão cientes de que o evento é online e, portanto, cada participante 

é responsável pela conexão individual e portar o login e senha de acesso ao sistema 

(área do aluno: aluno.meucurso.com.br). 

c) Eventual necessidade de resgate de senha ou acesso deverá ocorrer com até 2 horas 

de antecedência do evento. A recuperação de senha é realizada na forma online 

(atenção para eventual caixa de spam). 

d) O MeuCurso não se responsabiliza pela conexão de cada candidato. 

 
7. Disposições gerais 

 
a) A bolsa e percentuais de desconto não se aplicam a cursos em que o candidato já estiver 

regulamente matriculado. 

b) É de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do Concurso e dispor de 

conexão compatível com a plataforma do BIPE para realização da prova. 

c) Caso o candidato contemplado possua alguma pendência financeira com o MeuCurso, 

não será permitido efetuar matrícula no curso contemplado. 

d) As questões omissas no presente regulamento serão decididas em conjunto pela 

coordenação pedagógica MeuCurso, com a publicação de “Comunicado” no site 

MeuCurso. 

e) Caso ocorra indisponibilidade técnica, a Coordenação do evento poderá cancelar a 

aplicação e designar nova data para a realização. 

f) Todos os horários seguirão a hora oficial de Brasília. 

g) O cupom para a bolsa deverá ser utilizado conforme cronograma abaixo, respeitando o 

prazo de matrícula. 

h) O preenchimento correto e completo dos dados dos candidato é pré-requisito 

CLASSIFICATÓRIO, isto é, não o fazendo, o candidato estará automaticamente 

desclassificado do concurso. 

 

8. Cronograma geral 
 
 
 

Data Evento 

31/05/22 Divulgação do regulamento 
01/06/22 – 08/06/22 Período de inscrições 

09/06 
das 18h00 às 21h00 

Prova Concurso Público 

10/06 
das 18h00 às 21h00 

Prova Pós-Graduação 

11/06 
das 13h00 às 18h00 

Prova Exame de Ordem 

09/06 (Concursos) 
10/06 (Pós) 
11/06 (OAB) 

Gabaritos preliminares 
(após o término do tempo de prova) 

10/06 (Concursos) 
11/06 (Pós) 
12/06 (OAB) 

Prazo final para recurso 

13/06 Gabarito Definitivo 
13/06 Lista preliminar de classificação 
14/06 Prazo para recurso lista preliminar 
15/06 Lista Final de classificação dos contemplados 
30/06/2022 Prazo para matrícula nos cursos 

 


