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Edital Nº 02/2021 – Retificado em 27/12/21 

 Dispõe sobre o Programa de Bolsas BioS 2022 
 

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 22 anos, pretende colaborar para 

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

públicas, especialmente: UNIVASF, UPE, UNEB e IF-SERTÃO-PE, e, também, nas demais 

universidades públicas do Nordeste e do Brasil, com vagas especialmente pelo ENEM/SISU.  

Esse programa, ainda, busca facilitar o acesso às universidades particulares através do 

ENEM/PROUNI, no qual o aluno pode ser beneficiado com 100% de bolsa. 
 

 

1.Das Regras Gerais 
 

 

1.1. O BioS, nas unidades de Petrolina e Juazeiro, e nas Modalidades Presencial e On-line, 

oferece 148 Bolsas de Estudo em cursos preparatórios para o Enem e Vestibulares, 

correspondendo a um valor de doação à comunidade sertaneja no valor de R$ R$ 

265.754,47 (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta e sete centavos). No anexo V consta o valor detalhado por modalidade. 
 

 

1.2. Só poderão concorrer às bolsas, candidato jovem ou adulto que atenda aos critérios 

descritos nos itens 1.2.1. e 1.2.2. 

 

1.2.1. Ter cursado integralmente o Ensino Médio em ESCOLA PÚBLICA, inclusive na modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que irá cursar em 2022 a terceira série do 

Ensino Médio em ESCOLA PÚBLICA (municipal, estadual ou federal). A comprovação da 

escolaridade será exigida no ato da matrícula, caso seja aprovado.  

 

1.2.2. Ter BAIXA RENDA.  

 O candidato deve pertencer a um grupo familiar com renda, por pessoa, igual ou 

inferior a 1 salário mínimo R$ 1.100,00/mês (referência dezembro/21). 

 Na apuração dessa renda devem constar os rendimentos de todos que compõem o 

grupo familiar (pais, avós, caso residam com a família do candidato) e dividido pelo 

total de pessoas que reside com o candidato. Qualquer informação que não seja 

verdadeira implica em suspensão imediata da bolsa que o candidato venha a 

conseguir.  

 No ato da inscrição serão exigidos comprovante de renda (contracheque para os que 

tem vínculo empregatício e declaração de renda para os autônomos). 
 

 

1.3. As bolsas serão oferecidas nas turmas: 

o BioS Pré-Vestibular Presencial Petrolina 

o BioS Pré-Vest ON 

o BioS Med ON 
 

 

1.4. O aluno só poderá concorrer em uma das modalidades ofertadas no programa de bolsas. 
 

                         

 

 
Movimento de  

Combate ao Câncer 

EM PROL: 
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1.5. AS BOLSAS SERÃO DO CURSO ANUAL. NÃO ESTÁ INCLUSO O VALOR DE REVISÕES E 

MATERIAIS DE REVISÕES 2022.  

 

 

2. Das Bolsas e Políticas Afirmativas 
 

 

As bolsas de preparatório para Enem e vestibulares, serão as descritas nos itens adiante 
 

 

2.1. BOLSAS NO BIOS PRÉ-VESTIBULAR PETROLINA – TURMA PRESENCIAL MANHÃ– 12 bolsas. 

1º lugar – 1 bolsa de 100% 

2º lugar – 1 bolsa de 70% 

3º lugar – 2 bolsas de 60% 

4º lugar – 8 bolsas de 50% 
 

 

2.1.1. Como são 12 bolsas no Pré-Vestibular Petrolina, turma presencial, manhã, BioS Petrolina, 

o candidato contemplado do 1º ao 3º lugar, será um por grupo étnico-racial. A classificação 

dependerá da nota de cada candidato. Assim, o primeiro colocado de cada grupo étnico-

racial será contemplado com bolsas que variam de 60% a 100%. Nas bolsas de 50%, do 

4º lugar, serão contemplados dois candidatos por grupo étnico-racial. Ficando assim 

distribuídas: 

 Preto – 3 bolsas  

 Pardo – 3 bolsas 

 Branco – 3 bolsas 

 Indígena – 3 bolsas 
 

 

2.2. BOLSAS NO BIOS PRÉ-VESTIBULAR JUAZEIRO – TURMA PRESENCIAL MANHÃ  
 

        NÃO HAVERÁ BOLSAS PARA A TURMA PRESENCIAL NO BIOS JUAZEIRO. 
 

 

 

2.3. BOLSAS NO BIOS PRÉ-VESTIBULAR PETROLINA – TURMA PRESENCIAL NOITE - 12 bolsas. 

1º lugar – 1 bolsa de 100% 

2º lugar – 1 bolsa de 70% 

3º lugar – 2 bolsas de 60% 

4º lugar – 8 bolsas de 50% 

 

2.3.1. Como são 12 bolsas no Pré-Vestibular Petrolina, turma presencial, manhã, BioS Petrolina, 

o candidato contemplado do 1º ao 3º lugar, será um por grupo étnico-racial. A classificação 

dependerá da nota de cada candidato. Assim, o primeiro colocado de cada grupo étnico-

racial será contemplado com bolsas que variam de 60% a 100%. Nas bolsas de 50%, do 

4º lugar, serão contemplados dois candidatos por grupo étnico-racial. Ficando assim 

distribuídas: 

   Preto – 3 bolsas  

 Pardo – 3 bolsas 

 Branco – 3 bolsas 

 Indígena – 3 bolsas 
 

 

 

2.4. BOLSAS NO BIOS PRÉ-ON - 100 bolsas distribuídas em 4 grupos étnico-raciais 

 Preto –    30 bolsas  

 Pardo –   30 bolsas 

 Branco – 30 bolsas 

 Indígena – 10 bolsas 
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2.4.1. De acordo com a nota e grupo étnico-racial o aluno ganhará os descontos abaixo descritos. 

Em cada grupo étnico-racial (branco, preto e pardo), terão 90 bolsas, assim distribuído 

por grupo étnico-racial: 

 1º ao 9º lugar: 9 bolsas de 100% por grupo étnico-racial        (27 bolsas no total) 

 10º ao 18º lugar: 09 bolsas de 70% por grupo étnico-racial   (27 bolsas no total) 

 19º ao 24º lugar: 06 bolsas de 60% por grupo étnico-racial   (18 bolsas no total) 

 25º ao 30º lugar: 06 bolsas de 50% por grupo étnico-racial   (18 bolsas no total) 

 

2.4.2. Para o grupo étnico-racial indígena, as bolsas serão distribuídas da seguinte forma, pela 

classificação. 

 1º e 2º lugar: 2 bolsas de 100% para indígena (2 bolsas no total) 

 3º e 4º lugar: 2 bolsas de 70% para indígena   ( 2 bolsas no total) 

 5º ao 7º lugar: 3 bolsas de 60% para indígena (3 bolsas no total) 

 8º ao 10º lugar: 3 bolsas de 50% para indígena (3 bolsas no total) 

 

 

2.5. BOLSAS NO BIOS MED-ON  - 24  bolsas distribuídas em 4 grupos étnico-raciais  

 Preto –    06 bolsas 

 Pardo –   06 bolsas 

 Branco – 06 bolsas 

 Indígena – 06 bolsas 

 

2.5.1. De acordo com a nota nos grupos étnico-raciais preto, pardo e branco, o aluno ganhará 

os descontos abaixo descritos. 

 1º lugar -   3 bolsas de 100% (1 para preto, 1 para pardo e 1 para branco). 

 2º lugar –  3 bolsas de 70% (1 para preto, 1 para pardo e 1 para branco). 

 3º lugar –  3 bolsas de 60% (1 para preto, 1 para pardo e 1 para branco). 

 4º ao 6º lugar – 09 bolsas de 50% (1 para preto, 1 para pardo e 1 para branco). 

 

2.5.2. Para o grupo étnico-racial indígena, as bolsas serão distribuídas da seguinte forma, pela 

classificação. 

 1º lugar -   1 bolsa de 100% para indígena 

 2º lugar –  1 bolsa de 70% para indígena 

 3º lugar –  1 bolsa de 60% para indígena 

 4º ao 6º lugar –  3 bolsas de 50% para indígena 

 

 

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, serão, INTEGRALMENTE, destinados a duas instituições: 

o 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 Projeto Casa Azul – ONG para atendimento gratuito de pacientes com câncer (Diretor 

Dr. Gray Portela).  

 

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

(transferência bancária ou pix) para a conta do Grupo BioS Petrolina. 

o Para PIX use:  CNPJ 19.170.758/0001-04 

o Para transferência bancária (TEF, DOC ou TED) use:  

Titular da Conta: Grupo BioS Petrolina (Curso BioS). CNPJ 19.170.758/0001-04 

Banco 341 (Itaú), Agência 1478, Conta Corrente Nº 49.915-3 
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3.2. Data e Local da Inscrição 

  

3.2.1. Período: 22.12.2021 a 06.01.2022. 

 

3.2.2. Inscrição Presencial 

 

 Pode ser feita 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.  

 

 No ato da inscrição o candidato deve escolher a modalidade a qual pretende concorrer a 

bolsa: 

o BioS Pré-Vestibular Presencial Petrolina 

o BioS Pré-Vest ON 

o BioS Med ON 

                                                                                                                                                                    

    No ato da inscrição o candidato escolherá a sede do BioS que fará o Teste de 

Conhecimento (opções: Petrolina, Juazeiro, Ouricuri ou Afrânio). 

 

   O candidato informará o nº do CPF e entregará no ato da INSCRIÇÃO PRESENCIAL cópias 

(não precisam ser autenticadas) do(a): 

o carteira de identidade ou CNH, frente e verso. 

o conta de energia; 

o comprovante(s) de renda(s) da família (contracheque para os que têm vínculo 

empregatício e declaração de renda para os autônomos); 

o cartão do Bolsa Família outro documento atualizado que o substitua, caso  o candidato 

ou seu responsável seja beneficiário do Programa Bolsa Família do Governo Federal 

(não é obrigatório o candidato ou seu responsável ser beneficiário do Bolsa Família).  

o Nº NIS – Número de identificação Social do candidato ou de seu responsável (caso tenha 

apresentado o Bolsa família, esse cartão já contém o NIS).  

 

 Para os GRUPOS ÉTNICO-RACIAIS PRETO E PARDO o candidato deverá, no ato da 

inscrição presencial, enviar para o WhatsApp (87) 98819-3181, um vídeo de 15 

segundos gravado em parede branca (fundo branco), na qual o candidato deve segurar 

um papel com seu nome escrito de forma legível e seu grupo étnico-racial. Uma comissão 

irá validar o grupo étnico-racial do candidato, se corresponde às orientações que constam 

no ANEXO II deste edital. As formas e critérios de aferição da condição racial considerarão 

o conjunto de características fenotípicas de pessoa negra (preta ou parda), tais como: cor 

de pele, características da face e textura do cabelo, excluídas as considerações sobre 

ascendência do candidato.  

 

 Para o grupo étnico-racial indígena, o candidato deve entregar a cópia (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 2 

(duas) lideranças reconhecidas. 

 

3.2.3. Inscrição On-line 

 

 No site www.biosaprova.com.br, clicar no banner que anuncia o Programa BioS Solidário - 

Teste de Bolsas 2022 e seguir as orientações da inscrição que são realizadas a partir do 

CPF do candidato.  
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   No momento da inscrição on-line 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 on-line no site do BioS). 

 

 No ato da inscrição o candidato deve escolher a modalidade a qual pretende concorrer a 

bolsa: 

o BioS Pré-Vestibular Presencial Petrolina 

o BioS Pré-Vest ON 

o BioS Med ON 

 

    No ato da inscrição o candidato escolherá a cidade onde há sede do BioS que fará o Teste 

de Conhecimento (aparecerá as opções: Petrolina, Juazeiro, Ouricuri ou Afrânio).  

 

   O candidato anexará no ato da INSCRIÇÃO ON-LINE os seguintes documentos em formato 

JPEG, JPG  ou PDF (foto  ou documento escaneado):  

o carteira de identidade ou CNH, frente e verso. 

o conta de energia; 

o comprovante(s) de renda(s) da família; 

o cartão do Bolsa Família outro documento atualizado que o substitua, caso  o candidato 

ou seu responsável seja beneficiário do Programa Bolsa Família do Governo Federal 

(não é obrigatório o candidato ou seu responsável ser beneficiário do Bolsa Família).  

o Nº NIS – Número de identificação Social do candidato ou de seu responsável (caso tenha 

apresentado o Bolsa família, esse cartão já contém o NIS).  

 

 Para os GRUPOS ÉTNICO-RACIAIS PRETO E PARDO o candidato deverá, no ato da 

inscrição on-line, anexar e enviar um vídeo de 15 segundos gravado em parede branca 

(fundo branco), na qual o candidato deve segurar um papel com seu nome escrito de 

forma legível e seu grupo étnico-racial. Uma comissão irá validar o grupo étnico-racial do 

candidato, se corresponde às orientações que constam no ANEXO II deste edital. As 

formas e critérios de aferição da condição racial considerarão o conjunto de 

características fenotípicas de pessoa negra (preta ou parda), tais como: cor de pele, 

características da face e textura do cabelo, excluídas as considerações sobre 

ascendência do candidato.  

 

 Para o grupo étnico-racial indígena, o candidato deve entregar a cópia (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 2 

(duas) lideranças reconhecidas. 

 

 

4. Da Homologação das Inscrições 

 

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

das 17:00h do dia 07.01.2022.  

 

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

às 10:00h do dia 08.01.2022, enviar mensagem para o WhatsApp (87)98819-3181, 

acompanhada do comprovante de pagamento de inscrição, nome completo e CPF.  

 

 Após às 10:00h do dia 08.01.2022 não serão aceitas reclamações e nem haverá 

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

 

5.1. As provas acontecerão somente de forma presencial, no dia 11/01/2022, das 14:00 às 

18:00h, nas sedes do BioS, nas cidades de Petrolina, Juazeiro, Afrânio e Ouricuri. No ato da 

inscrição é obrigatório o candidato informar em qual cidade realizará o Teste de 

Conhecimento 

 

5.2. Prova única 

       A prova terá um total de 50 questões, sendo: 06 questões de Língua Portuguesa, 06 

questões de Matemática, 06 questões de História, 06 questões de Geografia, 06 questões 

de Física, 06 questões de Química, 06 questões de Biologia, 06 questões de Filosofia/ 

Sociologia e 02 questões de Inglês ou 02 questões de Espanhol.  

       Todas as questões serão do tipo múltipla escolha, admitindo-se somente uma resposta. As 

questões valem 20 pontos cada, tendo a prova nota máxima de 1000 pontos 

 

 

6. Do Resultado e Regras Gerais de Classificação  

 

6.1.  O resultado do Teste de Conhecimento será divulgado na imprensa local e regional, bem 

como nas sedes do BioS Petrolina, Juazeiro, Afrânio e Ouricuri, nas redes sociais 

(@cursobios) e no site (www.biosaprova.com.br), até às 18:00h do dia 14/01/2022.  

 

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

nota 500 pontos. 

 

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

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 ou 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 21.01.2022 e para cursos on-line até 28.01.2021.  

 

7.2. Da documentação para Matrícula dos Aprovados 

 

7.2.1. PARA A MATRÍCULA DOS CURSOS PRESENCIAIS, É EXIGIDA A PRESENÇA DO CANDIDATO 

E SEU RESPONSÁVEL, CASO SEJA MENOR DE 21 ANOS. 

  

7.2.2. PARA CURSOS ON-LINE, A MATRÍCULA PODERÁ SER FEITA ON-LINE (ACESSAR O 

ATENDIMENTO ON-LINE DO BIOS EM NOSSO SITE, CLICANDO NO SÍMBOLO DO 

WHATSAPP  QUE  APARECE EM DESTAQUE ( ), OU AINDA, PELA CENTRAL DE 

ATENDIMENTO POR  WHATSAPP (87) 98105-7605.  

 

7.2.3. TODOS OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPROVAR O VÍNCULO COM A ESCOLA PÚBLICA, 

ENCAMINHANDO PARA E-MAIL (biosecretaria@hotmail.com) OU ENTREGANDO 

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

DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
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o Ficha Modelo 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. 

o Comprovante de residência (conta de água ou energia) 

 

7.3. Os candidatos selecionados para a turma do 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.   

 

7.4. 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. 

 

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

 Do candidato:  CPF, identidade, e-mail e telefone (WhatsApp)  

 Do responsável: CPF e identidade, e-mail e telefone (WhatsApp) 

 

7.6. O candidato selecionado nas bolsas do Pré-Vestibular - Turma Presencial Manhã ou Noite, 

pagará ao BioS, no ato da matrícula, o valor de R$ 150,00, referente a taxa administrativa 

de matrícula, podendo esse valor ser parcelado em cartão de crédito (em até 3x). 

 

7.7. O candidato selecionado nas bolsas do BIOS PRÉ ON, deve pagar no ato da matrícula, ou 

fazer PIX para a mesma conta que pagou o teste de bolsas, o valor de R$ 100,00, referente 

a taxa administrativa de matrícula, podendo esse valor ser parcelado em cartão de crédito 

(em até 2x). 

 

7.8. O candidato selecionado nas bolsas do BIOS MED ON, deve pagar no ato da matrícula, ou 

fazer PIX para a mesma conta que pagou o teste de bolsas, o valor de R$ 200,00, referente 

a taxa administrativa de matrícula, podendo esse valor ser parcelado em cartão de crédito 

(em até 4x). 

 

7.9. É obrigatório ao candidato selecionado para as turmas presenciais, 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 Aprovação. Valores descritos no anexo 

IV. 

 

7.9.1. Para os candidatos aprovados de BAIXA RENDA  (renda familiar por pessoa igual ou inferior 

a R$ 1.100,00/mês, que no ato da matrícula não consigam custear a taxa de material, 

conforme ANEXO III, deverá preencher o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE 

MATERIAL, informando, OBRIGATORIAMENTE, NESSE FORMULÁRIO: 

o o número do NIS – número de identificação social. 

o Cartão do Bolsa Família ou documento atualizado que comprove ser a família do 

candidato beneficiária do Programa Bolsa Família do Governo Federal.  

o A Permissão para que o padrinho/madrinha, pessoa física ou empresa, possa 

divulgar que apadrinhou o candidato.  

 

7.9.2. Os candidatos aprovados serão, possivelmente, atendidos parcialmente ou 

integralmente no custeio de seus materiais de estudo através do apadrinhamento de 

pessoas físicas ou empresas.  A validação da baixa renda do candidato será realizada 

pela comissão de profissionais do TRANSFORMA PETROLINA e EQUIPE BIOS. O BioS não 

assegura que haverá apadrinhamento de todos os candidatos que solicitem o custeio do 

material.  



EDITAL Nº 02/2021                                                                                                                              20/12/2021 

   

8 
 

7.10.   Em nenhuma hipótese será permitida a matrícula do candidato selecionado para as 

turmas do Pré-vestibular presencial, sem aquisição do material. Nesse caso, o 

candidato perderá a bolsa adquirida. 

 

7.11.  Caso o aluno dependa do padrinho para conseguir adquirir os módulos/materiais, a 

matrícula na turma presencial será realizada de forma condicional, tendo como data 

limite para conseguir apadrinhamento o dia 14.02.2022. O candidato, caso não consiga 

ser apadrinhado, poderá migrar para o Pré-vestibular on-line.   

 

7.12.   Mesmo reconhecendo a importância da aquisição do material didático para o 

acompanhamento das aulas, não é obrigatório ao aluno da modalidade on-line, a 

aquisição do material. 

 

7.13.  É obrigatório a aquisição do Kit Aprovação para todos os alunos das modalidades 

presenciais e on-line. 

 

8. Do apadrinhamento para o Material de Estudo e Kit Aprovação 

 

Pessoas físicas ou jurídicas podem se cadastrar para apadrinhar jovens e adultos que sejam 

aprovados no Teste de conhecimento. Para tanto, devem entrar em contato com o BioS, através 

do WhatsApp (87) 98819-3181, no período de 22/12/2021 a 25/01/2022, informando: 

 

 O valor que desejam apadrinhar. 

 

 A forma como preferem realizar o pagamento desse material (o valor pode ser pago a 

vista ou em até 10x no cartão de crédito, inclusive via on-line. 

 

 O padrinho/madrinha será informado para qual candidato aprovado sua doação foi 

destinada, podendo, inclusive, divulgar essa ação solidária de apadrinhamento, caso 

deseje. 

 

 Caso o padrinho/madrinha tenha um candidato específico para apadrinhar deve informar 

isso ao BioS. Para tanto, sugerimos que esse padrinho/madrinha só faça sua doação 

após a liberação do resultado do Teste de Conhecimento, em 14/01/2021. 

 

 O valor total de apadrinhamento para o candidato com bolsa 100%, em valor 

diferenciado do aluno que custeia seu material é de: 

 

o  turma Pré-vestibular presencial ou on-line: R$ 1.280,00, incluindo (5 módulos 

coloridos, 2 camisas, Kit Aprovação com 20 simulados, 16 redações extras e Trilha de 

aprendizagem, além de outros recursos de aprendizagem). 

 

o turma BioS MED-ON: R$ 2.300,00 incluindo (20 módulos coloridos, 2 camisas, Kit 

Aprovação com 20 simulados, 16 redações extras e Trilha de aprendizagem, além de 

outros recursos de aprendizagem). 

 

 O padrinho/madrinha pode doar qualquer valor e um candidato que seja contemplado 

com material integral, a depender de sua condição social e econômica a ser analisada, 

poderá ter mais de uma pessoa física ou jurídica apadrinhando-o.  
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9. Programa das Disciplinas para o Teste de Conhecimento 

 

PORTUGUÊS  

Texto:  

1. Texto  

2.  Interpretação 

Aspectos gramaticais:  

3. Relações semânticas das conjunções 

4. Verbo – modo e tempo  

 

MATEMÁTICA  

1. Razão e Proporção 

2. Porcentagem 

3. Geometria Plana 

4.Funções 

 

BIOLOGIA   

1. Citologia: membrana e citoplasma. 

2. Genética: Conceitos básicos, Leis de Mendel, Grupos sanguíneos e Herança e Sexo. 

3. Ecologia 

4. Principais Endemias e Epidemias do Brasil 

 

QUÍMICA 

1. Química orgânica 

2. Química ambiental 

3. Equilíbrio químico 

4. Eletroquímica 

 

FÍSICA  

1. Movimento Retilíneo Uniforme e Uniformemente variado 

2. Leis de Newton e suas aplicações 

3. Calorimetria 

4. Ondas (Fenômenos Ondulatórios e Acústica) 

 

GEOGRAFIA  

1. Geografia: Ciência e Espaço Geográfico 

2. Dinâmica Climática Geral e Brasil 

3. Geologia e Geomorfologia 

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

 

HISTÓRIA  

1. Luta e resistência dos povos indígenas e africanos, no Brasil. 

2. República Velha 

3. Baixa Idade Média 

4. Imperialismo do Século XIX 

 

FILOSOFIA e SOCIOLOGIA 

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

2. Filosofia política 

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

mundo globalizado) 

4. Cultura e Indústria Cultural 
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INGLÊS 

1. Interpretação de texto – Estilo ENEM 

2. Estruturas linguísticas do texto 

3. Referência textual 

 

ESPANHOL 

1. Interpretación textual 

2. Conjunciones 

3. Preposiciones 

 

 

10. Das Disposições Finais 

 

10.1. O Candidato é o único responsável por acompanhar as datas e horários deste edital, suas 

normas, bem como eventuais alterações nesse documento, divulgadas no site 

www.biosaprova.com.br e no Instagram @cursobios. 

 

10.2. O candidato autoriza o BioS a fazer uso de sua imagem em fotos ou vídeos durante a 

aplicação do Teste de Conhecimento ou em outros momentos relacionados a esse 

programa de bolsas.  

 

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

 

                                                                                             

 

 Petrolina, 20 de dezembro de 2021 

 

 

 
HERMIETE IZABEL SARAIVA BEZERRA MEDRADO 

Diretora Pedagógica-Administrativa BioS 
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PROGRAMA DE BOLSAS BIOS SOLIDÁRIO 2022 

ANEXO I: RESUMO DO EDITAL E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

 

1. RESUMO DO EDITAL 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

20/12/21 Publicação do edital Site: www.biosaprova.com.br; 

Facebook, Instagram e imprensa 

regional. 
 

22/12/21 a 06/01/22 Inscrições do  Teste de 

Conhecimento 

Presencial: BioS Petrolina, Juazeiro, 

Ouricuri e Afrânio.  

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

22/12/21 a 25/01/22 Inscrição para 

Apadrinhamento de pessoas 

físicas e jurídicas.  

WhatsApp (87) 8819-3181  

 

 

07/01/2022 Divulgação das inscrições 

homologadas 

On-line: www.biosaprova.com.br 

 
 

08/01/2022 até às 10h. Reclamação de erro na lista 

de inscrições homologadas. 

WhatsApp (87) 8819-3181.  

 
 

11/01/2022 às 14h Teste de Conhecimento  Sedes do BioS Petrolina, Juazeiro, 

Ouricuri e Afrânio.  

Até 14/01/2011 às 18h Divulgação do resultado Facebook e Instagram @cursobios 

 

Até 21/01/22 às 18h. 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 o candidato 

tiver sido aprovado. 

 

 
Até 27/01/22 às 18h Divulgação da Lista de 

candidatos que conseguiram 

apadrinhamento.  

Facebook e Instagram @cursobios 

 

Até 28/01/22 às 18h. Assinatura do termo de 

Compromisso para candidatos 

aprovados e Efetivação da 

matrícula das bolsas On-line 

BioS Petrolina ou BioS Juazeiro, de 

acordo com a bolsa que tiver sido 

aprovado ou pela Central do BioS de 

Atendimento por WhatsApp (opção 

BioS Petrolina), pelo número (87) 

98105-7605. 

 

Até 14/02/2022 às 

18h 

Data limite para candidatos 

aprovados para turmas 

presenciais conseguirem 

apadrinhamento  

BioS Petrolina ou BioS Juazeiro, de 

acordo com a bolsa que tiver sido 

aprovado 
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PROGRAMA DE BOLSAS BIOS SOLIDÁRIO 2022 

ANEXO II: CRITÉRIOS BÁSICOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES PARA VOCÊ FAZER SUA OPÇÃO PELA CATEGORIA CORRETA, ENTRE PRETO E PARDO. 

PARDOS: A raça parda é uma das categorias nas quais a população do Brasil é dividida de acordo com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São as pessoas descendentes de parentais Preto 

X branco, Preto X índio, dentre outros. 

1. Na foto adiante, temos uma pessoa negra e uma pessoa parda.  A cor de sua pele é mais semelhante 

a qual delas?  

 

2. Na foto adiante temos a representação da cor preta.  

 

 

3. Considera-se heteroidentificação o procedimento que visa aferir a autodeclaração do candidato por    

     meio da Comissão de Heteroidentificação do BioS 

 

3.1. O processo de heteroidentificação do candidato deverá atentar exclusivamente para o fenótipo 

(predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e aspectos faciais); 

 

3.2. A aferição da autodeclaração, por meio do procedimento de heteroidentificação, será realizada de 

forma remota, por meio da análise de vídeos, conforme orientações no item 3 desse edital. 

 

3.3. O arquivo de vídeo disponibilizado pelo candidato para o procedimento de heteroidentificação ficará 

de posse da Comissão BioS de Heteroidentificação para fins de registro e utilização em eventuais 

recursos interpostos pelos candidatos. 
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PROGRAMA DE BOLSAS BIOS SOLIDÁRIO 2022 

ANEXO III: FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE MATERIAL DIDÁTICO 
 

 

Atenção: Todos os dados e documentos solicitados deverão estar de acordo com o Edital, o qual 

recomenda-se a leitura atenta antes de preencher este documento. O não atendimento às solicitações 

poderá implicar em prejuízos ao candidato. 

 

 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº.____________________, CPF nº. _______________________, 

telefone celular Nº (___) ______________________ ,  Residente no endereço _______________________ 

_____________________________________________________________________________________, na 

cidade de ________________________, Estado de  _______________________________________, tendo 

eu ou meu responsável inscrição no NIS Nº __________________________________________________ ,  

Declaro que meu responsável ______________________________________________________________  

__________________________________tem cadastro no Bolsa Família, conforme documento em anexo.  

Assim,  venho requerer a ajuda para custeio (      ) parcial ou  (      )  integral do material didático do BioS 

2022 e Kit Aprovação BioS 2022.  

Ao ser atendido parcialmente ou integralmente por apadrinhamento, autorizo o BioS e as pessoas físicas 

ou jurídicas que por ventura venham me apadrinhar, a divulgar essa ação solidária. 

 

 

________________________________________ , ____/____/______ 

Local e Data 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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PROGRAMA DE BOLSAS BIOS SOLIDÁRIO 2022 

ANEXO IV: VALOR A SER CUSTEADO PELO ALUNO NAS BOLSAS PARCIAIS,  

REFERENTE A MATERIAL E KIT APROVAÇÃO 

 

1. Bolsas no BioS Pré-Vestibular - Turma Presencial  Manhã 

 

VALOR TOTAL DO CURSO VALOR COM DESCONTO PARCELAMENTO 

(cheque) 

PARCELAMENTO 

(cartão) 

R$ 4.850,00 70%  - R$ 1.455,00 10 x R$ 145,50 12 x R$ 121,25 

R$ 4.850,00 60%  - R$ 1.940,00 10 x R$ 194,00 12 x R$ 161,67 

R$ 4.850,00 50%  - R$ 2.425,00 10 x R$ 242,50 12 x R$ 202,08 

 

2. Bolsas no BioS Pré-Vestibular - Turma Presencial  Noite 

 

VALOR TOTAL DO CURSO VALOR COM DESCONTO PARCELAMENTO 

(cheque) 

PARCELAMENTO 

(cartão) 

R$ 3.560,00 70%  - R$ 1.068,00 10 x R$ 106,80 12 x R$ 89,00 

R$ 3.560,00 60%  - R$ 1.424,00 10 x R$ 142,40 12 x R$ 118,67 

R$ 3.560,00 50%  - R$ 1.780,00 10 x R$ 178,00 12 x R$ 148,33 

 

3. Bolsas no BioS Pré-Vestibular On-line 

 

VALOR TOTAL DO CURSO VALOR COM DESCONTO PARCELAMENTO 

(cheque) 

PARCELAMENTO 

(cartão) 

R$ 1.200,00 70%  - R$ 360,00 10 x R$ 36,00 12 x R$ 30,00 

R$ 1.200,00 60%  - R$ 480,00 10 x R$ 48,00 12 x R$ 40,00 

R$ 1.200,00 50%  - R$  600,00 10 x R$  60,00 12 x R$  50,00 

 

4. Bolsas no BioS Med On-line 

 

VALOR TOTAL DO CURSO VALOR COM DESCONTO PARCELAMENTO 

(cheque) 

PARCELAMENTO 

(cartão) 

R$ 7.950,36 70%  - R$ 2.385,11 10 x R$ 238,51 12 x R$ 198,76 

R$ 7.950,36 60%  - R$ 3.180,14 10 x R$ 318,01 12 x R$ 265,02 

R$ 7.950,36 50%  - R$ 3.975,18 10 x R$ 397,52 12 x R$ 331,27 

 

5. Materiais Pré-vestibular + Kit Aprovação  

 
MATERIAL VALOR  PARCELAMENTO CARTÃO PARCELAMENTO 

CHEQUE 

05 Módulos 100% R$ 960,00 8 x R$ 120,00 1 + 4 x 192,00 

05 Módulos 50% R$   480,00 8 x R$   60,00 1 + 4 x   96,00 

Kit Aprovação R$ 540,00 8 x R$   67,50 1 + 4 x  108,00 

 

6. Materiais BioS Med On + Kit Aprovação  

 
MATERIAL VALOR  PARCELAMENTO CARTÃO PARCELAMENTO 

CHEQUE 

20 Módulos 100% R$ 1.840,00 8 x R$ 230,00 1 + 5 x 306,67 

20 Módulos 50% R$       920,00 8 x R$  115,00 1 + 5 x  158,33 

Kit Aprovação R$ 540,00 8 x R$   67,50 1 + 4 x  108,00 
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PROGRAMA DE BOLSAS BIOS SOLIDÁRIO 2022 

ANEXO V: VALOR A SER CUSTEADO PELO BIOS COM AS BOLSAS 

 

1. Bolsas no BioS Pré-Vestibular - Turma Presencial  Manhã - 16 bolsas 

 

VALOR TOTAL  

DO CURSO 

VALOR DAS BOLSAS 

POR PERCENTUAL 

TOTAL DE  

BOLSAS 

CUSTO TOTAL 

R$ 4.850,00 100% - R$ 4.850,00 01           R$   4.850,00 

R$ 4.850,00 70%  -  R$  3.395,00 01            R$    3.395,00 

R$ 4.850,00 60%  -  R$  2.910,00 02             R$     5.820,00 

R$ 4.850,00 50%  -  R$  2.425,00  08 R$ 19.400,00 

                                                                 SUB TOTAL 1 16 R$ 33.465,00 

 

2. Bolsas no BioS Pré-Vestibular - Turma Presencial  Noite - 08 bolsas 

 

VALOR TOTAL  

DO CURSO 

VALOR DAS BOLSAS 

POR PERCENTUAL 

TOTAL DE  

BOLSAS 

CUSTO TOTAL 

R$ 3.560,00 100% - R$ 3.560,00 01    R$   3.560,00 

R$ 3.560,00 70%  -  R$  2.492,00 01     R$   2.492,00 

R$ 3.560,00 60%  -  R$  2.136,00 02      R$    4.272,00 

R$ 3.560,00 50%  -  R$  1.780,00  08 R$   14.240,00 

                                                                 SUB TOTAL 2 08 R$ 24.564,00 

 

3. Bolsas no BioS Pré-Vestibular On-line - 100 bolsas 

 

VALOR TOTAL  

DO CURSO 

VALOR DAS BOLSAS 

POR PERCENTUAL 

TOTAL DE  

BOLSAS 

CUSTO TOTAL 

R$ 1.200,00 100% - R$ 1.200,00 29 R$  34.800,00 

R$ 1.200,00 70%  -  R$     840,00 29 R$  24.360,00 

R$ 1.200,00 60%  -  R$     720,00 21 R$  15.120,00 

R$ 1.200,00 50%  -  R$     600,00 21 R$  12.600,00 

                                                                    SUB TOTAL 3 100 R$  86.880,00 

 

4. Bolsas no BioS Med On-line – 24 bolsas 

 

VALOR TOTAL  

DO CURSO 

VALOR DAS BOLSAS 

POR PERCENTUAL 

TOTAL DE  

BOLSAS 

CUSTO TOTAL 

R$ 7.950,36 100% - R$ 7.950,36 04 R$  31.801,44 

R$ 7.950,36 70%  -  R$  5.565,00 04 R$  22.261,00 

R$ 7.950,36 60%  -  R$  4.770,22 04 R$  19.080,87  

R$ 7.950,36 50%  - R$   3.975,00 12 R$   47.702,16 

                                                                 SUB TOTAL 4 24 R$ 120.845,47 

 

5. TOTAL DO VALOR CUSTEADO PELO BIOS 

 

CURSO  TOTAL 

BioS Pré-Vestibular - Turma Presencial  Manhã - 12 bolsas                    R$ 33.465,00 

BioS Pré-Vestibular - Turma Presencial  Noite - 12 bolsas R$   24.564,00 

BioS Pré-Vestibular On-line - 100 bolsas R$   86.880,00 

BioS Med On-line – 24 bolsas R$ 120.845,47 

                                                                                                  TOTAL  R$ 265.754,47 

 


