Termos e condições da garantia “passe ou estude de graça”

1. O “curso extensivo plano anual” e o “curso extensivo plano passaporte”
contam com a garantia de aprovação “passe ou estude graça”.
2. A garantia consiste na devolução integral do valor investido pelo aluno, sem
correção monetária e sem qualquer desconto, caso o aluno não obtenha
aprovação em, ao menos, uma primeira fase de concurso de procuradoria até
17.05.23 (prazo de acesso do plano passaporte).
3. A garantia é limitada aos primeiros 200 alunos que se inscreverem em um dos
dois cursos acima descritos.
4. Para ter direito à garantia, o aluno deve cumprir os seguintes requisitos:
a. Baixar todos os PDFs de conteúdo e assistir, no mínimo, 75% das
videoaulas.
b. Fazer todos os simulados mensais de objetiva do Foco Total dos meses
de junho de 2021 a maio de 2022, com participação no ranking do
curso, dentro do final de semana de disponibilização, independente da
nota auferida.
c. Fazer, no mínimo, 3 primeiras fases de concursos de procuradoria
(AGU/PGE/PGM, procuradoria legislativa, procuradoria autárquica ou
advocacia de empresa estatal) até 17.05.23, devendo pelo menos duas
delas ocorrer após o primeiro ano do curso.
5. Os simulados mencionados na alínea “b” serão disponibilizados no primeiro
sábado de cada mês e devem ser respondido até às 23:59 do dia seguinte
(domingo).
6. Somente contará como simulado realizado aquele que tiver todas as questões
respondidas através da área do aluno.
7. O aluno deve comprovar a inscrição e realização das provas objetivas dos 3
concursos mencionados na alínea “c” por alguma das seguintes formas:
a. Comprovante de realização da prova entrega pela banca examinadora;
b. Publicação no diário oficial que demonstre a realização da prova;
c. Nota retirada do site oficial do concurso.
8. A devolução somente pode ser solicitada entre 18.05.23 e 24.05.23.

É isso. São todas regras simples e que o auxiliarão, não a pedir a garantia, mas a
estudar de verdade e obter a aprovação para esta incrível carreira.

