CONCURSO DE BOLSAS 2019
ENSINO FUNDAMENTAL II – TARDE – 6.º ano
ENSINO MÉDIO - MANHÃ – 1.ª série

REGULAMENTO

PÚBLICO – ALVO
Cursando em 2018
9. Anos do Ensino Fundamental II
5.ºs Anos Ensino Fundamental I
os

Cursará em 2019
1. Séries do Ensino Médio
s
6.º Anos Ensino Fundamental II -Tarde
as

O Colégio Santa Cecília, mantendo a tradição de investir em bons alunos, está lançando o Concurso
de Bolsas 2019, que dará oportunidades a muitos estudantes para desenvolverem o seu talento e
capacidade no mais tradicional e melhor Colégio de nossa região. O concurso é destinado aos alunos
de escolas públicas e particulares, exceto alunos do Colégio Santa Cecília, e será regido pelas seguintes
normas:
1.

Serão concedidas bolsas de estudo totais e parciais para os melhores classificados no processo
seletivo. A classificação se dará pela ordem decrescente de desempenho na prova. A porcentagem
de bolsa adquirida através do Concurso não é diretamente proporcional ao número de acertos.

2.

Na ocorrência de candidatos com igual número de pontos, ambos serão contemplados com o
mesmo percentual. Não haverá revisão de prova.

3.

Estas bolsas serão válidas para a série na qual o aluno está inscrito e, ressalvadas as condições
do item 4, para as demais séries subsequentes. O desconto obtido será aplicado sobre o plano de
pagamento vigente no ato da matrícula, incluindo planos promocionais.

4.

As bolsas serão renovadas anualmente desde que o aluno beneficiado cumpra todas as normas
que fazem parte do Regimento Interno deste estabelecimento de ensino. Sua não obediência poderá
implicar no cancelamento da bolsa obtida.

5.

A prova será realizada em 1.O de setembro de 2018 (sábado), horário: manhã – 9h às 11h. Terá
duração máxima de 2 horas e tempo mínimo obrigatório de permanência de 1 hora. Os alunos
devem comparecer ao local indicado para a prova com, no mínimo, meia hora de antecedência.
Não será permitida a entrada após o início da prova.

6.

É obrigatória a apresentação da cédula de identidade e do recibo/comprovante de inscrição, no
ato da prova. Todos deverão, também, portar lápis n.°2, borracha e caneta esferográfica (tinta azul
ou preta). É proibido o uso de qualquer tipo de calculadora e o porte de aparelhos eletrônicos de
comunicação ou similares.

7.

O exame de avaliação será constituído de 40 (quarenta) questões tipo “testes de múltipla escolha”,
com 5 (cinco) alternativas, sendo que apenas uma delas conterá a resposta correta. Serão exigidos
conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática e Redação.

8.

As bolsas concedidas são pessoais e intransferíveis. Por ocasião da divulgação dos resultados, será
informada a data limite para a efetivação da matrícula.
HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
DIA: 1.O/09/2018 (SÁBADO) ÀS 9H
LOCAL: RUA CESÁRIO MOTA, 08 – BOQUEIRÃO – SANTOS/SP
(CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA)

