
 

 

 

  

Regulamento de Seleção para Turma Especial - ITA/IME/EN/EFOMM/AFA 

 

1. PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

A seleção para Turma Especial ITA/IME/EN/EFOMM/AFA é destinada aos alunos que 

atendam aos requisitos expostos no edital dessas respectivas instituições.  

 

2. COMO INTEGRAR A TURMA ESPECIAL  

 

Para ingressar na Turma Especial, basta que o candidato realize a prova de seleção a ser 

aplicada no dia 07 de fevereiro de 2021 e seja classificado entre os 50 (cinquenta) 

primeiros colocados.  

 

A inscrição para a prova de seleção poderá ser realizada pelo link: XPTO. 

 

O acesso à prova no dia e hora da aplicação poderá ocorrer: 

 

a) pelo link enviado ao e-mail cadastrado no momento da inscrição; 

b) diretamente pelo acesso ao blog do Estratégia Vestibulares 

(https://blog.estrategiavestibulares.com.br/) ou ao blog do Estratégia Militares 

(https://blog.estrategimilitares.com.br/); ou 

c) pelas demais redes sociais do Estratégia Vestibulares e do Estratégia Militares 

(Instagram, Telegram, ...).   

 

 

3. DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova de seleção para a Turma Especial será aplicada no dia 07 de fevereiro de 2021, 

domingo, às 13:00 (horário de Brasília). Ela terá duração máxima de 05h. Os candidatos 

terão das 13:00 às 18:00 (horário de Brasília) para responder as questões e enviar o 

gabarito preenchido por meio de formulário eletrônico disponível no link constante no 

próprio caderno de questões. 

 

Só serão considerados os gabaritos enviados dentro do prazo de aplicação da prova, ou 

seja, até as 18:00 do dia da aplicação. 

 

Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da 

prova. 

 

A prova será composta de 70 (setenta) questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas cada 

distribuídas entre 5 disciplinas diferentes. 

 

 

https://blog.estrategiavestibulares.com.br/
https://blog.estrategimilitares.com.br/


 

 

 
 

 

As questões levarão em consideração os padrões e critérios de cobrança das provas de 

concursos anteriores do ITA. 

 

Após a aplicação da prova, o Estratégia Vestibulares e o Estratégia Militares divulgarão 

o gabarito, o ranking classificatório e, por conseguinte, os selecionados para a Turma 

Especial em live no YouTube a ser realizada às 19:00 do dia 07 de fevereiro de 2021. 

 

Sendo constatado por meio de ferramentas de Tecnologia da Informação de que o 

candidato tentou fraudar ou efetivamente fraudou o resultado da prova, ele será 

automaticamente desclassificado e impossibilitado de ingressar na Turma Especial. 

 

É de inteira responsabilidade do candidato a verificação prévia da integridade e 

conectividade dos seus equipamentos eletrônicos. 

 

4. ALUNOS SELECIONADOS PARA A TURMA ESPECIAL 
 

1) Os 50 (cinquenta) primeiros alunos classificados na prova de seleção terão direito: 

 

a) a acessar gratuitamente a Turma Especial preparatória para ITA, IME, EN, EFOMM e 

AFA; 

b) a 100% de desconto em um dos pacotes ITA, IME, EN, EFOMM ou AFA, à sua 

escolha, enquanto integrante da Turma Especial; 

c) a aulas exclusivas e ao vivo de forma interativa dentro da plataforma do Estratégia 

Vestibulares ou do Estratégia Militares; 

d) a participar de oficinas de redação e a aulas de reforço específicas para a Turma 

Especial;  

e) à correção exclusiva de redação; e 

f) a orientação e acompanhamento pedagógico pela Coordenação do Estratégia 

Vestibulares e do Estratégia Militares. 

2) Os 30 (trinta) primeiros alunos classificados na prova de seleção serão convidados a 

participar de um grupo exclusivo no WhatsApp com o primeiro colocado do ITA2021 (T-



 

 

25) ou com o primeiro colocado do ITA2020 (T-24), subdividindo-os em dois grupos, 

conforme a ordem de classificação. 

2.1) O grupo do Whatsapp moderado pelo primeiro colocado no ITA2020, Bruno de Paula 

Ferreira, e o grupo do Whatsapp moderado pelo primeiro colocado no ITA2021, Pedro 

Pinheiro Borges, serão formados por 15 (quinze) alunos cada.  

2.2) A escolha do grupo será feita respeitando-se a ordem classificatória. 

 

5. REGRAS DE DESEMPATE  

 

As regras de desempate são, na ordem: 

a) menor horário de envio do gabarito; 

b) maior nota em matemática; e 

c) menor idade.  

 

6. REGRAS DE PERMANÊNCIA NA TURMA ESPECIAL 

 

Os alunos da Turma Especial serão reclassificados a cada nova prova de seleção, a ser 

realizada mensalmente. Para permanecer na Turma Especial, o aluno deve se submeter à 

prova de seleção subsequente e ficar entre os 50 primeiros classificados para, assim, ter 

direito a integrar mais um ciclo da Turma Especial. 

 

7. PREMIAÇÃO  

Além dos benefícios indicados no item 4 deste regulamento, o aluno do Estratégia 

Militares que conquistar o primeiro lugar geral na prova de seleção e mantiver frequência 

de, pelo menos, 70% nas aulas da Turma Especial ganhará um notebook cujo modelo será 

definido pela Direção do Estratégia. 

O vencedor deverá assinar um termo de quitação previamente ao recebimento do prêmio. 

 

É vedada a transferência do valor da premiação ou qualquer outro benefício do prêmio a 

familiares ou terceiros em qualquer circunstância. 

 

A entrega do prêmio será feita presencialmente na cidade de São Paulo/SP, podendo, a 

critério exclusivo da Direção do Estratégia, a presença ser dispensada. 

 

Para que o candidato esteja habilitado a receber a premiação, deverá se comprometer a 

participar de uma entrevista presencial ou por videoconferência, de até uma hora, 

promovida pelo Estratégia Militares e/ou pelo Estratégia Vestibulares para relatar suas 

experiências. 

 



 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

a) ao se inscrever na prova de seleção, o participante isenta o Estratégia Militares e 

o Estratégia Vestibulares de toda e qualquer responsabilidade, reivindicação, ação, 

processo e demanda que possa surgir decorrente ou em conexão com o procedimento de 

seleção para Turma Especial; 
 

 

b) os vencedores se comprometem a participar de uma entrevista presencial ou por 

videoconferência promovida pelo Estratégia Militares e/ou Estratégia Vestibulares para 

relatar suas experiências. Sendo presencial, os custos de passagem e hospedagem serão 

suportados pelo Estratégia Militares e/ou Estratégia Vestibulares; 

 

c) os referidos eventos serão agendados de acordo com a disponibilidade de ambas 

as partes; 

 

d) os candidatos e vencedores desde já autorizam, de forma gratuita, o uso de seu 

nome, relatos, imagem e voz, para fins de divulgação;  

 

e) o Estratégia Militares e o Estratégia Vestibulares reservam-se o direito, ainda que 

em juízo, de desistir de fornecer todos os prêmios e/ou exigir que os vencedores devolvam 

qualquer premiação já entregue se, em qualquer momento verificar que qualquer um dos 

Termos e Condições para participação na prova de seleção para a Turma Especial tenha 

sido violado; 

 

f) o Estratégia Militares e o Estratégia Vestibulares reservam-se o direito, ainda que em 

juízo, de desistir de pagar o prêmio e/ou exigir que o vencedor devolva qualquer prêmio 

em dinheiro já desembolsado se, em qualquer momento verificar:  

 

1. que o vencedor não é elegível, ou seja, não atende aos critérios expostos no edital da 

prova de seleção; ou 

 

2. que qualquer um dos Termos e Condições para participação do Simulado tenha sido 

violado. 

 

g) o Estratégia divulgará o resultado da premiação em seu site e em suas redes sociais; 

h) o prazo para que o ganhador receba o prêmio é de 90 (noventa) dias a partir da data de 

divulgação oficial do resultado; 

 

i) a critério exclusivo do Estratégia Militares, o número de premiações poderá ser 

aumentado;  

 

j) outras formas de auxílio e preparação do aluno poderão ser desenvolvidas ao longo do 

projeto; 

 



 

 

k) quaisquer dúvidas que possam surgir ao longo de todo processo podem ser esclarecidas 

através do endereço de e-mail:  vemsercoruja@estrategiavestibulares.com.br ou 

vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br; 

 

l) quaisquer omissões desse regulamento serão sanadas exclusivamente pela Diretoria do 

Estratégia. 

 

 

 

mailto:vemsercoruja@estrategiavestibulares.com.br
mailto:vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br

