CONCURSO DE BOLSA DE ESTUDOS –
INGRESSO 2020
1. Inscrição
1.1. O Centro de Educação Objetivo oferece, anualmente, a realização do concurso de bolsas de
estudos. O candidato deverá se inscrever no site escolaobjetivo.com ou comparecer ao colégio para
realizar a inscrição, munido de RG e CPF. Esse processo seletivo não terá nenhum custo ao
candidato.
1.2. O candidato deverá efetuar sua inscrição no concurso de bolsas no período de 16 de setembro a
16 de outubro de 2019.
1.3. Bolsas destinadas somente a alunos da rede pública de ensino.
1.4. Aluno que não curse pré-vestibular e/ou que tenha intenção de cursar, pois nesse caso, será
desligado automaticamente do programa de bolsa.
1.5. O desconto adquirido engloba apenas as mensalidades, não incluindo material acadêmico,
lanche e outras despesas eventuais. Para manter a bolsa no ano subsequente, é preciso manter um
bom rendimento escolar, apresentando média trimestral igual ou superior a 7,0 (sete) e respeitar
todas as normas estabelecidas pelo colégio. O atraso de pagamento de boleto, tanto de material,
quanto boleto de mensalidade com desconto, implicará em suspensão de bolsa, seja ela total ou
parcial.

2. Dia da Prova
2.1. O Concurso de Bolsas será dia 19 de outubro de 2019, às 8h e terá duração de 4 horas e 30
minutos.
2.2. Todos os candidatos deverão chegar com, pelo menos, 15 minutos de antecedência do horário
marcado para a realização da prova.
2.3. É necessário trazer, no dia da prova, documento de identidade; lápis, borracha e caneta azul ou
preta.
2.4. A quantidade de questões varia de acordo com as séries:

Português
Matemática
L. Moderna
História
Geografia
Filosofia
Arte
Ciências

Série pretendida:
9º. Ano
Conteúdo: 8º. ano

Série pretendida:
1º. Ano
Conteúdo: 9º. Ano

Série pretendida:
2º. Ano E.M.
Conteúdo: 1º. Ano E. M.

Série pretendida:
3º. Ano E.M.
Conteúdo 2º.ano E.M.

10
10
05
05
05
05
05
05

10
10
05
05
05
05
05
10

19
24
05
09
09
06 (Fil/Sociologia)
----08 (Biologia)
08 (Química

19
24
05
09
09
06 (Fil/Sociologia)
---08 (Biologia)
08 (Química)

08 (Física)

08 (Física)

2.5. Não é permitido, durante o período de realização da prova, sob pena de eliminação do concurso:
a. conversas entre alunos;
b. uso de anotações escritas ou impressas e consulta a livros;

c. uso de qualquer aparelho eletrônico ou qualquer outro equipamento que gere vantagem sobre
outros candidatos.
3. Do desempate:
Como critério de desempate, será selecionado o aluno com maior rendimento nas disciplinas, na
seguinte ordem:
- Língua Portuguesa
(caso não desempate:)
- Matemática
(caso não desempate:)
- Ciências/Biologia

4.

Divulgação do Resultado e observações finais

4.1. Dia 05 de novembro: Divulgação do resultado;
4.2. Dia 07 de novembro: Reunião com a família do aluno aprovado para esclarecimentos sobre carga
horária/material utilizado/ Sistema UNIMESTRE/ Portal SAS etc.
4.3. Dia 08 de novembro: Efetivação da matrícula.
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