Errata de Edital
Exame de Intercâmbio de experiência Estudantil – OBolsista 2018

A Empresa Bolsista Brasil (OBolsista), no exercício de suas atribuições, da Empresa Bolsista sob o
CNPJ 29.616.268/0001-34, torna pública a realização da Prova de classificação para Intercâmbio de
Experiência Internacional 2018.

No parágrafo 7 (DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO)

que se faz

menção aos requisitos de participação:

Onde se lê:
7.1.4. - Possuir ID JOVEM.

Lêia-se:
7.1.4. - Não se faz obrigatório ter ID Jovem, exceto para participantes que pediram
isenção 50% do valor ou na ausência, documentações de inscrição no programa de
CADÚNICO (Cadastro Único para Programas Sociais) somente desta forma o
OBolsista deverá validar condições sócio econômica e solicitar comprovação quando
necessário.

No parágrafo 8 (DA ESTRUTURA DO EXAME) que se faz menção a divisão e
componentes do exame:

Onde se lê:
8.2 - O Exame será constituído de 1 (uma) redação em Língua portuguesa e de 4
(quatro) provas objetivas, contendo cada uma 90 (noventa e cinco) questões de

múltipla escolha.
Lêia-se :
8.2 - O Exame será constituído de 1 (uma) redação em Língua portuguesa e de 4
(quatro) provas objetivas, contendo cada uma 25 (vinte e cinco) questões de múltipla
escolha.

No parágrafo 9 (DA APLICAÇÃO DA PROVA) que faz menção às datas de
aplicação do exame :

Onde se lê:
9.1 - A aplicação da OBolsista 2018 ocorrerá em todo o território Brasileiro, no
sábado, dia 17 de Novembro de 2018.
Lêia-se:
9.1 - A aplicação da OBolsista 2018 ocorrerá em todo o território Brasileiro, nas
respectivas datas: 02/12/2018 e 09/12/2018, ficando a critério do participante escolher
entre as duas datas.

Onde se lê:
9.2 - A prova será online e ocorrerá entre às 09h e 17h59min, totalizando 8h e 59min
de prova.
Lêia-se:
9.3 - A prova será online e ocorrerá entre às 12 horas (meio dia) e 18h e 59min (seis
horas da tarde), do horário de Brasília, totalizando um total de 6 horas e 59 min de
prova.

No parágrafo 10 (DO LOCAL DO EXAME) que faz menção ao local de

realização da prova:

Onde se lê:
10.1 - O Exame será realizado em todo Brasil por meio de processo online
disponível na Página do Participante: obolsista.com.br e no aplicativo oficial do
OBolsista, sendo de responsabilidade do PARTICIPANTE sua verificação.
Lêia-se:
10.1 - O Exame será realizado em todo Brasil por meio de processo online, disponível
na plataforma de prova do aplicativo desenvolvido pela empresa colaboradora TestWe.
Sendo de responsabilidade do PARTICIPANTE sua verificação, e comunicar ao
suporte técnico possíveis erros e complicações na plataforma.

No parágrafo 11 (DA DURAÇÃO DA PROVA) onde se faz menção ao tempo de
duração da prova:

Onde se lê:
11.2 - A aplicação das provas terá início às 09h00min, horário oficial de Brasília-DF
em todas as Unidades da Federação. Sendo possível realizar o login no sistema a
qualquer momento, tendo claramente que o tempo de prova que correrá estando ou
não no ambiente do sistema.
Lêia-se:
11.2 - A aplicação das provas terão início às 12h00min, horário oficial de BrasíliaDF em todas as Unidades da Federação. Sendo possível realizar o login no sistema a
qualquer momento, tendo claramente que o tempo de prova que correrá estando ou
não no ambiente do sistema.

Onde se lê:

11. 3 - A partir das 9h00min, o PARTICIPANTE deverá seguir as informações do
sistema, sem que haja a alteração do mesmo.
Lêia-se:
11.3 - A partir das 12h00min, o PARTICIPANTE deverá seguir as informações do
sistema, sem que haja a alteração do mesmo.

Onde se lê:
11.4 - Será solicitado a apresentação da foto no momento da prova, para alguns
participantes acessar enquanto logados, o ambiente de prova será capturado
constantemente para comparação, se necessário.
Lêia-se:
11.4 - Não será solicitado a apresentação de foto no momento da prova, devido ao
sistema de prova ser altamente seguro.

Onde se lê:
11.5 - A ida ao banheiro, por ser um teste online e com todas as especificações
necessárias, para o sistema, você está livre a ir ao banheiro quantas vezes
necessárias, porém será necessário pausar o sistema, e quando voltar, sua pergunta
será alterada e seu tempo continuará correndo, ou seja, nesta prova você gerencia o
seu tempo.
Lêia-se:
11.5 - A ida ao banheiro será se dividida em 6 pausas de 10 minutos cada, sendo 3
pausas na primeira parte da prova e 3 pausa na segunda parte da prova

No parágrafo 13 (DOS RESULTADOS) que se faz menção a forma e data de
divulgação dos resultados do exame:

Onde se lê:
13.1 - Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na Página do
OBolsista<obolsista.com.br> 2 dias úteis após realização da prova.
Lêia-se:
13.1 - Os gabaritos das provas objetivas serão divulgadas no Blog do OBolsista<
obolsista.com.br> 2 dias úteis após realização da prova.

Onde se lê:
13.2 - O PARTICIPANTE poderá acessar os seus resultados individuais do
OBolsista 2018 em data a ser posteriormente divulgada, mediante inserção do e-mail
e senha, na Página do Participante: obolsista.com.br.
Leia-sê
13.2 - O PARTICIPANTE irá receber os seus resultados individuais via e-mail,
sendo o mesmo aquele cadastrado no ato da inscrição.

Onde se lê:
13.3 - Os resultados do OBolsista, para fins exclusivos de autoavaliação de
conhecimentos do PARTICIPANTE, serão divulgados 30 (TRINTA) dias após a
disponibilização dos resultados do Exame. O PARTICIPANTE poderá ter acesso à
análise de suas provas de redação, exclusivamente para fins pedagógicos, após
divulgação do resultado, em data a ser divulgada na Página do Participante:
obolsista.com.br.
Leia-sê:
13.3 - O participante irá receber via email à análise de suas provas de redação,
exclusivamente para fins pedagógicos, 30 dias após a realização do exame.

No parágrafo 16 (DAS OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE) que faz menção

às obrigações do participante:

Onde se lê:
16.2 - Se de todas as informações e regras constantes deste Edital e das demais
orientações que estarão disponíveis na página do OBolsista obolsista.com.br e no
aplicativo oficial do OBolsista. Cumprir rigorosamente os procedimentos de
inscrição estabelecidos neste Edital.
Lêia-se:
16.2 - Se de todas as informações e regras constantes deste Edital e das demais
orientações que estarão disponíveis na página do OBolsista obolsista.com.br.
Cumprir rigorosamente os procedimentos de inscrição estabelecidos neste Edital.

Onde se lê:
16.1.8 - A ida ao banheiro é livre para todos, sabendo que o tempo de prova
continuará sendo consumido e sua pergunta vista naquele momento será descartada.
Lêia-se:
16.1.8 - A ida ao banheiro é predefinida pelo sistema de provas, sendo ela ativada
após determinado número de questões respondidas. Sendo esse número especificado
na plataforma de prova durante o processo de realização do exame.

No parágrafo 17 (DAS DISPOSIÇÕES FINAIS) onde se faz menção às
conclusões finais do edital

Onde se lê:
17.1 - OBolsista fornecerá Boletim Individual de Resultado do OBolsista 2018,

mediante informação do e-mail e senha, na Página do Participante: obolsista.com.br.
Lêia-se:
17.1 - O boletim individual de resultado do processo seletivo OBolsista 2018, será
enviado via e-mail a todos os participantes, sendo de obrigação dos mesmos
verificarem o recebimento em suas caixas de mensagens eletrônicas.

Onde se lê:
17.3 - O OBolsista disponibilizará para impressão a Declaração de Comparecimento,
exclusivamente na Página do Participante: obolsista.com.br, mediante informação de
e-mail e senha, porém, este documento não obriga a nenhuma classe, seja ela
empregadora e/ou de outros meios a abonar e afins de deixar de cobrar taxas por
falta na empresa ou algo do tipo.
Lêia-se:
17.3 O OBolsista disponibilizará para impressão a Declaração de Comparecimento,
mediante a solicitação da mesma ao time de atendimento via e-mail
<contato@obolsista.coom.br> diante das seguinte informações, Nome completo;
CPF; Número de inscrição e e-mail para contato. Ficando claro que este documento
não obriga a nenhuma classe, seja ela empregadora e/ou de outros meios a abonar e
afins de deixar de cobrar taxas por falta na empresa ou algo do tipo.

