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Edital Nº 01/2021 

 Dispõe sobre o Programa de Bolsas BioS 2021 e Suas Políticas Afirmativas 
 

A maior parte da população brasileira é negra – preta e parda -  (54%, segundo o Pnad/IBGE 

de 2017), porém, essa população encontra-se, ainda, com menor acesso ao ensino superior 

que a população considerada branca. As leis de ações afirmativas surgiram para tentar corrigir 

essas distorções sociais provocadas pela escravização de pessoas oriundas da África no Brasil 

por quase 300 anos.  

 

O papel social do BioS, que tem uma política de bolsas há 21 anos, pretende colaborar para 

aumentar o acesso de estudantes sertanejos pretos, pardos e indígenas nas instituições 

públicas, tais como: UNIVASF, UPE, UNEB e IF-SERTÃO-PE. 

 

Para diminuir as desigualdades entre os alunos oriundos de escola pública, os mais 

vulneráveis, por conta das dificuldades familiares, receberão a bonificação de 20% na nota 

obtida no Teste de Conhecimento, desde que pertencentes a famílias integrantes do Cadastro 

Único do Bolsa Família, Quilombola e com deficiência. 

 

Em 2021, temos limitação na concessão de bolsas presencias, uma vez que o número de 

alunos por turma foi reduzido drasticamente para atender aos protocolos de distanciamento 

necessários ao controle da pandemia da Covid-19. Mas, como nosso serviço on-line tem a 

característica de ser a transmissão da aula presencial, garante o padrão BioS e a qualidade de 

ensino-aprendizagem em todas as modalidades. Registramos que esse edital poderá ser 

aprimorado ao longo do tempo.  

 

Dirigimo-nos à toda sociedade sertaneja, aos nossos ex-alunos e hoje profissionais, partilhando 

que alguns jovens necessitarão de padrinhos/madrinhas para custearem o valor referente ao 

material didático, quando esses jovens, realmente não puderem custear (valores no Anexo III).  

Desde já, a Direção do BioS está recebendo esse cadastramento de padrinhos/madrinhas 

para, enquanto sociedade, promovermos a inclusão dos menos favorecidos no ensino superior, 

por defendermos que a educação é o grande propulsor de mudanças na sociedade 

(informações no Anexo III).   

 
 

1.Das Regras Gerais 

 

1.1. O BioS, nas unidades de Petrolina e Juazeiro, e na Modalidade On-line, oferecerá 88 

Bolsas de Estudo em cursos preparatórios para o Enem e Vestibulares, correspondendo 

a um valor de doação à comunidade sertaneja no valor de R$ 248.458,80 (duzentos e 

quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais). 
 

1.2. Só poderá concorrer as bolsas, alunos que tenham cursado integralmente Escola 

Pública, inclusive na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que estejam 

cursando a terceira série do Ensino Médio em ESCOLA PÚBLICA. 
 

1.3. As bolsas serão oferecidas nas turmas: 

 BioS Pré-Vestibular Petrolina 

 BioS Pré-Vestibular Juazeiro 

 BioS Pré-Vest ON 

 BioS Med ON 

                         

 

 
Movimento de Combate ao Câncer 

EM PROL: 
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1.4. O aluno só poderá concorrer em uma das modalidades, dentro de sua categoria. 

   

2. Das Bolsas e Políticas Afirmativas 

 

As modalidades das bolsas de preparatório para Enem e vestibulares, serão as descritas nos 

itens adiante. 

 

2.1. Bolsas no BioS Pré-Vestibular Petrolina – Turma Presencial – 4 bolsas. 

1º lugar – 1 bolsa de 100% 

2º lugar – 1 bolsa de 70% 

3º lugar – 1 bolsa de 70% 

4º lugar – 1 bolsa de 70% 

 

2.1.1. Como são 4 bolsas no Pré-Vestibular Petrolina, turma presencial, o candidato 

contemplado será um por categoria. A classificação dependerá da nota de cada candidato. 

Assim, o primeiro colocado de cada categoria será contemplado com bolsas que variam de 50 

a 100%. 

 Preto –    1 bolsa  

 Pardo –   1 bolsa 

 Índio –     1 bolsa 

 Branco – 1 bolsa 

 

2.2. Bolsas no BioS Pré-Vestibular Juazeiro – Turma Presencial - 4 bolsas. 

1º lugar – 1 bolsa de 100% 

2º lugar – 1 bolsa de 70% 

3º lugar – 1 bolsa de 70% 

4º lugar – 1 bolsa de 70% 

 

2.2.1. Como são 4 bolsas no Pré-Vestibular Juazeiro, turma presencial, o candidato 

contemplado será um por categoria. A classificação dependerá da nota de cada candidato. 

Assim, o primeiro colocado de cada categoria será contemplado com bolsas que variam de 50 

a 100%. 

 Preto –    1 bolsa  

 Pardo –   1 bolsa 

 Índio –     1 bolsa 

 Branco – 1 bolsa 

 

2.3. Bolsas no BioS Pré-On - 40 bolsas distribuídas em 4 categorias. 

 Preto –    12 bolsas  

 Pardo –   12 bolsas 

 Índio –     04 bolsas 

 Branco – 12 bolsas 

 

2.3.1. De acordo com a nota e categoria o aluno ganhará os descontos abaixo descritos. 

 1º e 2º lugar – 100% 

 3º ao 8º lugar – 70% 

 9º ao  12º lugar – 60% 

 

2.4. Bolsas no BioS Med-On - 40 bolsas distribuídas em 4 categorias. 

 Preto –    12 bolsas 

 Pardo –   12 bolsas 

 Índio –     04 bolsas 

 Branco – 12 bolsas 
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2.4.1. De acordo com a nota e categoria o aluno ganhará os descontos abaixo descritos. 

 1º e 2º lugar – 100% 

 3º ao 8º lugar – 70% 

 9º ao  12º lugar – 60% 

 

 

3. Da Inscrição do Teste de Conhecimento 

 

3.1. Taxa de Inscrição – R$ 30,00 

 Os valores arrecadados pelo BioS com as taxas de inscrição do Teste de Conhecimento 

e a taxa de matrícula das bolsas doas turmas on-line, serão INTEGRALMENTE 

destinados à APAMI/MCC – Movimento contra o Câncer, de       Petrolina-PE, uma vez 

que o MCC apoia o Hospital Dom Tomaz, que atende pacientes em tratamento contra o 

câncer de muitos municípios sertanejos. 

 O pagamento pode ser realizado em uma das sedes do BioS ou via depósito ou 

transferência bancária para a conta do MCC. 

 

MCC – Movimento Contra o Câncer. 

CNPJ – 03.495.764/0001-77 

Banco Itaú – número 341 

Agência – 1478 

Conta corrente 18291-6 

 

3.2. Data e Local 

 Período: 19.01.2021 a 26.01.2021 (até às 23:59h). 

 

3.2.1. Inscrição presencial 

 Podem ser feitas nas sedes do BioS, em Petrolina, Juazeiro, Ouricuri e Afrânio, das 

9 às 12h e das 14 às 18h, podendo a taxa de R$ 30,00 ser paga em espécie.  

 O candidato deve entregar a xérox (não precisa ser autenticada) da Carteira de 

Identidade, frente e verso. 

 Para as categorias preto e pardo, no ato da inscrição, será validado se o candidato 

é preto ou pardo. As formas e critérios de aferição da condição racial considerarão 

o conjunto de características fenotípicas de pessoa negra (preta ou parda), 

conforme Anexo II. 

 Para a categoria índio, deve entregar xérox (não precisa ser autenticada) de 

documento comprobatório de origem indígena, tais como: Registro Administrativo 

de Nascimento de Indígena (RANI) ou Declaração de sua respectiva comunidade 

sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por pelo menos 3 (três) 

lideranças reconhecidas. 

 Candidatos mais vulneráveis, terão direito a 20% de acréscimo na nota do Teste de 

Conhecimento. Para isso, o candidato deve apresentar no ato da inscrição: 

- o cartão do Cadastro Único do Bolsa Família em nome da mãe (ou pai),ou, 

- se for quilombola e pertencer a uma Comunidade Remanescente de Quilombo 

(CRQ) certificada pela Fundação Cultural Palmares, poderá apresentar declaração 

de sua comunidade (CRQ), informando que é quilombola pertencente a sua 

comunidade e assinada por 3 (três) lideranças da comunidade ligadas a associação 

da comunidade. 

 

 

3.2.2. Inscrição on-line 

 No site www.biosaprova.com.br, clicar no banner que anuncia o Teste de Bolsas e 

seguir as orientações da inscrição.  
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 Nesse momento, será solicitado que seja anexado (em formato JPEG, JPG  ou PDF) 

o comprovante da transferência ou depósito bancário (fazer esse pagamento antes 

de iniciar seu processo de inscrição no site do BioS.  

 O candidato deve anexar a foto colorida (em formato JPEG, JPG  ou PDF) da Carteira 

de Identidade, frente e verso. 

 Para as categorias preto e pardo, a partir da fotografia da carteira de identidade, 

será validado se o candidato é preto ou pardo. As formas e critérios de aferição da 

condição racial considerarão o conjunto de características fenotípicas de pessoa 

negra (preta ou parda), conforme Anexo II. 

 Para a categoria índio, deve anexar a foto (em formato JPEG, JPG ou PDF) de 

documento comprobatório de origem indígena, tais como: Registro Administrativo 

de Nascimento de Indígena (RANI) ou Declaração de sua respectiva comunidade 

sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por pelo menos 2 (duas) 

lideranças reconhecidas.  

 Candidatos mais vulneráveis, terão direito a 20% de acréscimo na nota do Teste de 

Conhecimento. Para isso, o candidato deve anexar a foto (em formato JPEG, JPG ou 

PDF) no ato da inscrição de um dos seguintes documentos: 

- o cartão do Cadastro Único do Bolsa Família em nome da mãe (ou pai), ou, 

- se for quilombola e pertencer a uma Comunidade Remanescente de Quilombo 

(CRQ) certificada pela Fundação Cultural Palmares, poderá apresentar declaração 

de sua comunidade (CRQ), informando que é quilombola pertencente a sua 

comunidade e assinada por 3 (três) lideranças da comunidade ligadas a associação 

da comunidade. 

 

 

4. Da Homologação das Inscrições 

 

 A listagem dos candidatos inscritos será divulgada no site www.biosaprova.com.br, 

a partir das 16:00h do dia 27.01.2021.  

 O candidato que não constar nessa listagem e que tiver realizado a inscrição, 

deverá até às 13:00h do dia 28.01.2021, enviar mensagem para o Whats-app (87) 

98155-7609.  

 Após às 13:00h do dia 28.01.2021 não serão aceitas reclamações e nem haverá 

devolução de taxa já depositada na conta corrente do MCC. 

 

 

 

5. Da Data, Local e Provas do Teste de Conhecimento: 

 

5.1. As provas acontecerão on-line, no dia 30/01/2021, das 09:00 às 13:00h, na plataforma 

da Trieduc. É de inteira responsabilidade do candidato garantir o acesso à internet nesse 

período. 

 

5.2. Orientações para o acesso à plataforma Trieduc e realização do Teste de Conhecimento 

serão divulgados no canal do YouTube Curso BioS, a partir das 16h do dia 27.01.2021. 

 

5.3. Prova única 

       A prova terá um total de 70 questões, sendo: 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de 

Matemática, 07 de História, 07 de Geografia, 08 de Física, 08 de Química, 08 de Biologia, 

04 de Filosofia, 04 de Sociologia, 04 de Inglês ou 04 de Espanhol.  

       Todas as questões serão do tipo múltipla escolha, admitindo-se somente uma resposta. 
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6. Do Resultado e Regras Gerais de Classificação  

 

6.1.  O resultado do Teste de Conhecimento - será divulgado na imprensa local, bem como nas 

sedes do BioS Petrolina e Juazeiro, nas redes sociais (@cursobios) e no site 

(www.biosaprova.com.br), até às 18:00h do dia 02/02/2021.  

 

6.2.  O candidato deverá atingir, para ganhar a bolsa do Teste de Conhecimento, no mínimo, 

nota 5,0. 

 

6.2.1. Caso o candidato não alcance a média estabelecida no item 6.2, o número de bolsa   

será alterado. 

 

6.3. Em caso de empate no Teste de Conhecimento, é critério de desempate a maior idade, 

comprovada pela carteira de identidade entregue/enviada no ato da inscrição. 

 

6.4. Não serão admitidas contestações quanto à correção ou gabaritos. 

 

 

7. Das Obrigações do Bolsista BioS Medicina e Pré-vestibular 

 

7.1.  A bolsa conquistada pelo candidato é pessoal e intransferível, sendo válida para matrícula 

na turma presencial até 04.02.2021 e para cursos on-line até 15.02.2021.  

 

 

7.2. Da documentação para Matrícula dos Aprovados 

PARA A MATRÍCULA DOS CURSOS PRESENCIAIS, É EXIGIDA A PRESENÇA DO     

CANDIDATO. A MATRÍCULA DO CANDIDATO SELECIONADO PARA CURSOS ON-LINE,  

PODERÁ SER FEITA ON-LINE (ACESSAR O ATENDIMENTO ON-LINE DO BIOS EM NOSSO 

SITE, CLICANDO NA INTERROGAÇÃO QUE APARECE EM DESTAQUE ( ), OU AINDA, 

ACESSANDO O LINKTREE DA NOSSA CONTA @cursobios, NO INSTRAGRAM.  

 

OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPROVAR O VÍNCULO COM A ESCOLA PÚBLICA, 

ENCAMINHANDO POR E-MAIL (BIOSECRETARIA@HOTMAIL.COM) OU ENTREGANDO 

PESSOALMENTE, NO ATO DE MATRÍCULA, A XÉROX (NÃO PRECISA SER AUTENTICADA) 

DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

 Ficha 19 ou declaração comprobatória de conclusão de Ensino Médio.  Caso o 

candidato ainda curse o Ensino Médio, deverá apresentar declaração comprobatória 

de matrícula na 3ª série do Ensino Médio. 

 Comprovante de residência (conta de água ou energia) 

 

7.2. Os candidatos selecionados para a turma de BioS Pré-vestibular – Presencial, assinarão 

um Termo de Compromisso no ato da matrícula e devem estar acompanhados dos pais 

(pai ou mãe) ou responsável para assinatura do citado termo, portanto é exigida a 

presença do candidato. 

 

7.3. O Termo de Compromisso incluirá normas referentes à assiduidade, ao comportamento, à 

participação em simulados, à colaboração na manutenção da ordem do BioS, bem como 

o respeito a todos os professores e funcionários. Caso haja desobediência a alguma norma 

desse termo no decorrer do ano, o aluno perderá a bolsa automaticamente. 

 

7.4. O candidato deve informar no ato da matrícula os seguintes documentos: 

 Do candidato:  CPF, identidade, e-mail e telefone  

 Do responsável: CPF e identidade, e-mail e telefone 
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7.5. O candidato selecionado nas bolsas do Pré-Vestibular -Turma Presencial, pagará ao BioS, 

no ato da matrícula, o valor de R$ 400,00 referente à primeira mensalidade, podendo esse 

valor ser parcelado em cartão de crédito. 

 

7.6. O candidato selecionado nas bolsas do BIOS MED ON ou BIOS PRÉ ON, deve transferir para 

a conta da APAMI/MCC (a mesma conta que pagou o teste de bolsas), o valor de R$ 70,00, 

para confirmar a sua matrícula.  

 

7.7. Estão dispensados das taxas citadas nos itens 7.5 e 7.6 os candidatos que são quilombolas 

ou cuja mãe (ou pai) tenha o Cadastro Único do Bolsa Família, já apresentados/enviados 

no ato da inscrição. 

 

7.8. É obrigatório ao candidato selecionado adquirir o material didático dos respectivos cursos. 

Esse material didático pode ser pago com parcelamento em até 8x. Também, é obrigatória 

a aquisição do Kit BioS de Simulados, com pagamento parcelado. 

 

7.9. Em nenhuma hipótese será permitida a matrícula do candidato sem aquisição do material. 

O BioS tentará conseguir padrinho/madrinha para esse aluno em condição de 

vulnerabilidade comprovada. Mas, caso não seja possível conseguir, o candidato perderá 

a bolsa adquirida. 

 

8. Programa das Disciplinas 

 

PORTUGUÊS  

Texto:  

1. Interpretação 

2. Tipologias e Gêneros Textuais 

3. Textualidade: coerência e coesão 

4. Função da linguagem 

 

Aspectos gramaticais:  

5. Relações semânticas das conjunções 

6. Verbo - modo, tempo e aspectos verbais 

7. Concordância nominal e verbal 

 

MATEMÁTICA  

1. Juros  

2. Porcentagem 

3. Regra de Três 

4. Conjuntos 

5. Álgebra (funções) 

6. Geometria Plana e Espacial. 

 

BIOLOGIA   

1. Biologia Molecular: glicídios, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos 

2. Citologia: membrana e citoplasma. 

3. Evolução 

4. Genética: Leis de Mendel, Interação gênica, Grupos sanguíneos e Herança e Sexo. 

5. Biotecnologia: clonagem, transgênicos, PCR, TDR, eletroforese e CRISPR-Cas9. 

6. Fisiologia Humana 

7. Ecologia 

8. Principais Endemias e Epidemias do Brasil 
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QUÍMICA 

1. Separação de misturas 

2. Ligações químicas 

3. Reações químicas 

4. Química orgânica 

5. Estequiometria 

6. Soluções 

7. Equilíbrio químico 

8. Eletroquímica 

9. Termoquímica 

10.Radioatividade 

 

FÍSICA  

1. Movimento Retilíneo Uniforme e Uniformemente variado 

2. Movimentos circulares 

3. Leis de Newton e suas aplicações 

4. Forças em trajetórias curvas 

5. Trabalho e conservação de Energia  

6. Colisões mecânicas 

7. Calorimetria 

8. Circuitos Elétricos (Resistores,Geradores e Receptores) 

9. Ondas (Fenômenos Ondulatórios e Acústica) 

10. Refração da luz e lentes esféricas 

 

GEOGRAFIA  

1. Geografia: Ciência e Espaço Geográfico 

2. Geografia Humana: crescimento populacional, teorias demográficas, distribuição da 

população, estrutura populacional e movimentos migratórios (no mundo e no Brasil) 

3. Domínios Morfoclimáticos 

4. Dinâmica Climática Geral e Brasil 

5. Hidrosfera: Águas Oceânicas e Continentais 

6. Geologia e Geomorfologia 

7. A Questão Energética Mundial e Brasileira 

8. A temática Ambiental Mundial e Brasileira 

9. Setor Primário da Economia: agropecuária, extrativismo (vegetal e mineral) 

 

HISTÓRIA  

1. Democracia e Cidadania na antiguidade 

2. Iluminismo  

3. Regimes Totalitários  

4. Escravidão no Brasil 

5. Estado Novo 

6. Regime Militar 

 

FILOSOFIA e SOCIOLOGIA 

1. Pensamento grego e a filosofia antropológica (Pré-Socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles) 

2. Filosofia política 

3. O Pensamento Moderno (Renascença, Racionalismo, Empirismo e Iluminismo) 

4. As instituições sociais: Estado, Família, Escola e Igreja. 

5. Trabalho, produção e classes sociais (da Revolução Industrial à evolução tecnológica do 

mundo globalizado) 

6. Cultura e Indústria Cultural 
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INGLÊS 

1. Interpretação de texto – Estilo ENEM 

2. Estruturas linguísticas do texto 

3.Referência textual 

4.Inferência textual 

5.Falsos cognatos 

6.Marcas tipográficas 

7. Formação das palavras: prefixos e sufixos 

 

ESPANHOL 

1. Interpretación textual 

2. Pronombres Complementos y colocación pronominal 

3. Conjunciones 

4. Preposiciones 

 

 

9. Das Disposições Finais 

 

Cabe à direção do BioS decidir sobre qualquer situação não descrita nesse edital.  

 

                                                                                             

 

 Petrolina, 18 de janeiro de 2021 

 

 

 
HERMIETE IZABEL SARAIVA BEZERRA MEDRADO 

Diretora Pedagógica-Administrativa BioS 
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Programa de Bolsas BioS 2021 e Suas Políticas Afirmativas  

ANEXO I: RESUMO DO EDITAL  01/2021 E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

 

1. RESUMO DO EDITAL 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

18/01/21 Publicação do edital Site: www.biosaprova.com.br; 

facebook, Instagram e imprensa 

regional. 

19 a 26/01/21 Inscrições do  Teste de 

Conhecimento 

Presencial: BioS Petrolina, Juazeiro, 

Ouricuri e Afrânio.  

On-line: www.biosaprova.com.br; 

27/01/2021 Divulgação das inscrições 

homologadas 

On-line: www.biosaprova.com.br 

28/01/2021 Reclamação de erro na lista 

de inscrição homologada. 

Whats-app (87) 98155-7609.  

 

30/01/2021 às 9h Teste de Conhecimento  www.trieduconline.com.br 

Até 02/02/21 às 21h Divulgação do resultado Facebook e Instagram @cursobios 

Até  04/02/20 às 17h. Assinatura do termo de 

Compromisso para candidatos 

aprovados e Efetivação da 

matrícula das bolsas 

Presencias 

BioS Petrolina ou BioS Juazeiro, de 

acordo com a bolsa que tiver sido 

aprovado. 

Pelo Whats-app (87) 98155-7609 

para matrículas ON. 
 

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO TESTE DE CONHECIMENTO (item 3 do edital) 

 
3.2.1. Inscrição presencial 
 Podem ser feitas nas sedes do BioS, em Petrolina, Juazeiro, Ouricuri e Afrânio, das 9 às 12h e das 14 às 18h, 

podendo a taxa de R$ 30,00 ser paga em espécie.  
 O candidato deve entregar a xérox (não precisa ser autenticada) da Carteira de Identidade, frente e verso. 
 Para as categorias preto e pardo, no ato da inscrição, será validado se o candidato é preto ou pardo. As formas 

e critérios de aferição da condição racial considerarão o conjunto de características fenotípicas de pessoa negra 
(preta ou parda), conforme Anexo II. 

 Para a categoria índio, deve entregar xérox (não precisa ser autenticada) de documento comprobatório de 
origem indígena, tais como: Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou Declaração de sua 
respectiva comunidade sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por pelo menos 3 (três) 
lideranças reconhecidas. 

 Candidatos mais vulneráveis, terão direito a 20% de acréscimo na nota do Teste de Conhecimento. Para isso, o 
candidato deve apresentar no ato da inscrição: 

- o cartão do Cadastro Único do Bolsa Família em nome da mãe (ou pai),ou, 
- se for quilombola e pertencer a uma Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ) certificada pela Fundação 

Cultural Palmares, poderá apresentar declaração de sua comunidade (CRQ), informando que é quilombola 
pertencente a sua comunidade e assinada por 3 (três) lideranças da comunidade ligadas a associação da 
comunidade. 

 
3.2.2. Inscrição on-line 
 No site www.biosaprova.com.br, clicar no banner que anuncia o Teste de Bolsas e seguir as orientações da 

inscrição.  
 Nesse momento, será solicitado que seja anexado (em formato JPEG, JPG  ou PDF) o comprovante da 

transferência ou depósito bancário (fazer esse pagamento antes de iniciar seu processo de inscrição no site do 
BioS.  

 O candidato deve anexar a foto colorida (em formato JPEG, JPG  ou PDF) da Carteira de Identidade, frente e 
verso. 

 Para as categorias preto e pardo, a partir da fotografia da carteira de identidade, será validado se o candidato 
é preto ou pardo. As formas e critérios de aferição da condição racial considerarão o conjunto de características 
fenotípicas de pessoa negra (preta ou parda), conforme Anexo II. 

 Para a categoria índio, deve anexar a foto (em formato JPEG, JPG ou PDF) de documento comprobatório de 
origem indígena, tais como: Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou Declaração de sua 
respectiva comunidade sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por pelo menos 2 (duas) 
lideranças reconhecidas.  

 Candidatos mais vulneráveis, terão direito a 20% de acréscimo na nota do Teste de Conhecimento. Para isso, o 
candidato deve anexar a foto (em formato JPEG, JPG ou PDF) no ato da inscrição de um dos seguintes 
documentos: 

- o cartão do Cadastro Único do Bolsa Família em nome da mãe (ou pai), ou, 
- se for quilombola e pertencer a uma Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ) certificada pela Fundação 

Cultural Palmares, poderá apresentar declaração de sua comunidade (CRQ), informando que é quilombola 
pertencente a sua comunidade e assinada por 3 (três) lideranças da comunidade ligadas a associação da 
comunidade. 

http://www.biosaprova.com.br/
http://www.biosaprova.com.br/
http://www.biosaprova.com.br/
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ANEXO II: CRITÉRIOS DE PERTENCIMENTO ÉTNICO-RACIAL 
 

Para análise do pertencimento étnico-racial, realizamos adequação do modelo de pertencimento 

étnico-racial sugerido por Vitorelli (2017). 

Para efeitos deste edital, consideramos como pessoas pretas aquelas cujo seu fenótipo melhor se 

ajusta a uma das figuras públicas listadas abaixo: 

a) Edison Arantes do Nascimento (Pelé) 

b) Milton Santos (Geógrafo) 

c) Lázaro Ramos (ator) 

d) Ruth de Souza (atriz) 

e) Iza (cantora) 

f) Tais Araújo (atriz) 

  

Para efeitos deste edital, consideramos como pessoas pardas aquelas cujo seu fenótipo melhor se 

ajusta a uma das figuras públicas listadas abaixo: 

g) Preta Gil (cantora) 

h) Marielle Franco (vereadora assassinada RJ) 

i) Marina Silva (ex-senadora) 

j) Neimar Jr. (jogador Paris Saint Germain) 

l) Sergio Malheiros (ator) 

m) Daniel Alves (jogador São Paulo F.C.) 

  

VITORELLI, Edilson. Implementação de cotas raciais em universidades e concursos públicos: problemas 

procedimentais e técnicas para sua superação. Revista de Direito Administrativo, 2017, vol. 275, p. 95-

124. 
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ANEXO III: VALORES REFERENTES A BOLSA PARCIAL E MATERIAL DIDÁTICO 
 

VALORES DE MENSALIDADES, MÓDULOS E KIT  

 

MODALIDADE 

 

Nº 

TOTAL 

DE 

BOLSAS 

 

VALOR  

INTEGRAL 

DO CURSO 

(R$) 

 

VALOR 

MATERIAL 

DIDÁTICO 

ANUAL 

(R$) 

 

VALOR  

KIT BIOS 

(R$) 
17 simulados +  

2 camisas + 

estojo 

 

VALOR A SER PAGO EM 

MENSALIDADES PELO 

CANDIDATO APROVADO 

(R$) 

 

BOLSA 

DE 100 

% 

 

BOLSA 

DE 70% 

 

BOLSA 

DE 60% 

BioS 

Pré-Vestibular 

Presencial 

08 4.450,00 960,00* 
(8 X 120,00) 

350,00 

(4 x 87,50) 

 

0,00 

12 X 

111,25 

12 X 

148,33 

BioS 

Pre-vest ON 

40 1.780,00 960,00* 
(8 X 120,00) 

350,00 

(4 x 87,50) 

0,00 12 X 

44,50 

12 X  

59,34 

BioS MED ON 40 5.784,00 1.680,00** 
(8 X 210,00) 

350,00 

(4 x 87,50) 

0,00 12 X 

144,60 

12 X 

192,80 

* são 5 módulos       ** são 20 módulos, sendo 2 por disciplina. 

 

VALOR DOADO PELO BIOS PARA O PROGRAMA DE BOLSAS 2021 .............................. R$ 248.458,80 

MODALIDADE PERCENTUAL DA 

BOLSA 

VALOR DA BOLSA NÚMERO DE 

BOLSAS 

VALOR TOTAL 

BioS 

Pré-Vestibular 

Presencial 

100% 4.450,00 2 8.900,00 

70% 3.115,00 6 18.690,00 

 
 

BioS Pre-vest ON 

100% 1.780,00 8 14.240,00 

70% 1.246,00 20 24.920,00 

60% 1.068,00 12 12.816,00 

 

 

BioS MED ON 

100% 5.784,00 8 46.272,00 

70% 4.048,80 20 80.976,00 

60% 3.470,40 12 41.644,80 

 

COMO SE TORNAR PADRINHO/MADRINHA DE JOVENS CONTEMPLADOS COM AS BOLSAS? 

 Ter o desejo de mudar histórias de vida de estudantes comprometidos, já selecionados em teste 

de conhecimento e em vulnerabilidade social. 

 Contactar com a Coordenação BioS (Sra. Nédia, whats-app 87 98146-7606) comprometendo-se 

com um valor mensal, que será descontado em seu cartão de crédito, não comprometendo o 

limite do cartão, pois é lançado o valor mensal da doação. 

 O valor pode ser para um estudante com bolsa de 70% ou de 60%, ou, ainda, um valor parcial 

que seja parte dos custos do estudante, que assim, teria 2 ou mais padrinho/madrinha. 

 As doações serão publicitadas ou não, de acordo com o desejo do padrinho/madrinha. 

 Empresas, também, podem apadrinhar jovens. 

 O BioS se compromete a destinar integralmente todos os recursos para os jovens selecionados. 

 


