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– ANO LETIVO DE 2018 –

Apresentação 
 O presente regulamento normatiza o processo de seleção de alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, que

terão direito a cursarem o Programa Olímpico de Treinamento (POT) em Matemática para o ano letivo de 2018.

Candidatos 
 Podem participar:

 Estudantes que estejam cursando qualquer série do Ensino Fundamental II ou do Ensino Médio, em qualquer Unidade

do Centro Educacional Sigma. De acordo com a série que o candidato está cursando, ele será enquadrado de acordo

com os seguintes níveis.

Níveis O candidato deve estar cursando 
Nível I 6º ou 7º ano 
Nível II 8º ou 9º ano 
Nível III Ensino Médio 

Inscrição 
 A inscrição para o processo de seleção será realizada exclusivamente pelo site do Sigma

(http://www.sigmadf.com.br/inscricao-pot-2018/) e estará disponível de 18/02/2018 até 23/02/2018.

 O aluno do Sigma deverá estar em dia com as mensalidades.

 Inscrever-se implica concordar, integralmente, com o presente regulamento.

 Após o devido preenchimento do formulário e o seu envio, será enviada a confirmação da inscrição aos e-mails

informados.

Concurso 
 Data: 03/03/2018

 Horário: 8h às 11h

 Local: Sigma da L2 Norte (SGAN 606, Módulo A)

 Materiais necessários: Caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Observações: 
 O aluno poderá utilizar lápis, lapiseira e borracha apenas nos rascunhos, o cartão de respostas deverá ser preenchido

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

 Os rascunhos serão entregues pelos fiscais.

 O uso do uniforme é obrigatório.

 Candidato deverá portar um documento federal de identificação com fotografia ou a carteira estudantil, desde que

não esteja danificada.

 Não será permitido o porte e o uso de aparelho celular, iPod, pager, calculadora, relógios de qualquer espécie e

similares. A escola não se responsabilizará pela guarda desses objetos.

 Qualquer atitude do candidato que, a juízo do(s) fiscal(is), caracterize tentativa de fraude, implicará a desclassificação

do candidato.

Formato das avaliações 
 As avaliações para os três níveis serão compostas por 20 questões de múltipla escolha, com as seguintes pontuações.

Questões 
Pontuação por 

questão 
Total 

de 1 a 5 1 5 

de 6 a 10 1,2 6 

de 11 a 15 1,3 6,5 

de 16 a 20 1,5 7,5 

TOTAL 25 
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 Quanto ao número de vagas a que os alunos concorrerão:

Níveis Número de Vagas 

Nível I 30 

Nível II 30 

Nível III 35 

 Em caso de empate, prevalecerá o aluno que tiver matriculado a mais tempo no Sigma; em seguida, o candidato que

tirar a maior nota na avaliação objetiva de Matemática do 1º período de 2018.

Resultados 
 O gabarito provisório será divulgado no dia 5/3/2018, a partir das 14h, no site 

http://www.sigmadf.com.br/inscricao-pot-2018/ 

 Caso o candidato discorde de alguma resposta, deverá apresentar uma solicitação de revisão de gabarito na Secretaria

de Vestibulares de qualquer uma das unidades do Centro Educacional Sigma, somente no dia 6/3/2018, até às 18h.

 A solicitação de revisão deverá ser redigida pelo candidato, manuscrita em formulário próprio e com argumentos e

lógica de raciocínio do candidato. Caso contrário, a solicitação poderá ser desconsiderada.

 O gabarito definitivo e a classificação serão divulgados no site www.sigmadf.com.br até às 16h do dia 7/3/2018.

O POT - Matemática 
 O Programa Olímpico de Treinamento em Matemática, para alunos do Ensino Fundamental 2 (Níveis I e II), é

oferecido na Unidade do Sigma da L2 Norte, localizado na SGAN 606, Módulo A. Os encontros presenciais ocorrerão

aos sábados, de 8h às 9h40, de acordo com o seguinte cronograma.

1º Encontro 10 de março 
2º Encontro 17 de março 
3º Encontro 24 de março 
4º Encontro 14 de abril 
5º Encontro 28 de abril 
6º Encontro 12 de maio 
7º Encontro 26 de maio 
8º Encontro 16 de junho 
9º Encontro 4 de agosto 

10º Encontro 18 de agosto 
11º Encontro 29 de setembro 
12º Encontro 6 de outubro 
13º Encontro 20 de outubro 
14º Encontro 10 de novembro 

 Para alunos do Ensino Médio, os encontros presenciais do POT ocorrerão às segundas-feiras de 15h às 

17h, exclusivamente na Unidade do Sigma da Asa Sul, localizado na SGAS 912, Conjunto A, de acordo com o 

seguinte cronograma. 

1º Encontro 12 de março 
2º Encontro 19 de março 
3º Encontro 09 de abril 
4º Encontro 16 de abril 
5º Encontro 7 de maio 
6º Encontro 14de maio 
7º Encontro 28 de maio 
8º Encontro 4 de junho 
9º Encontro 6 de agosto 

10º Encontro 20 de agosto 
11º Encontro 17 de setembro 
12º Encontro 24 de setembro 
13º Encontro 29 de outubro 
14º Encontro 19 de novembro 

 Caso haja alguma necessidade de alteração nesses cronogramas, a família e os alunos serão previamente

comunicados.
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 Caso o aluno selecionado para o Programa atinja três faltas, ele será desligado do curso e o próximo da lista de

classificação será convidado para ocupar a vaga.


