
 
 

 

EDITAL DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

SOCIAIS DO COLÉGIO PRESBITERIANO – 2021 

 

O Colégio Presbiteriano, sediado a Avenida Brasil, nº 2215, na cidade de Governador 

Valadares, no Estado de Minas Gerais, 35020-070, e inscrita no CNPJ sob o nº 

20.614.632.0001/52, traz a público as normas regentes do Processo Seletivo para 

concessão de Bolsas de Estudos aos alunos em curso no Colégio Presbiteriano e de 

outras instituições educacionais. Bolsa de Estudo é um desconto no valor da parcela 

mensal da anuidade escolar, desconto esse que pode ser parcial ou integral. 

O presente edital contempla o processo de concessão de Bolsas de Estudos Sociais para 

ano letivo de 2021.  

 

1. INSCRIÇÕES 

1.1. Os (as) candidatos (as) interessados às Bolsas de Estudos Sociais deverão 

inscrever-se no período de 19 a 30 de outubro de 2020, improrrogavelmente. A 

ficha de inscrição encontra-se no site do Colégio Presbiteriano  

(www.colegiopresbiteriano.com.br) e na secretaria da escola. A ficha preenchida 

deverá ser entregue na secretaria do Colégio no horário das 7h às 11h:15min e 13h 

às 17h. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

2.1. O Exame de Seleção tem caráter classificatório. 

2.2. Para participar os interessados devem optar no formulário da inscrição pelo tipo 

“Bolsa de Estudo Social”. 

2.3. O Exame de Seleção será realizado no dia 07 de novembro de 2020 (sábado), 

presencialmente, observando todos os protocolos de segurança sanitária definidos 

pelas autoridades. 

2.4. A lista de classificação dos (as) candidatos (as) participantes do Exame de Seleção  

estará disponível no site (www.colegiopresbiteriano.com.br) e afixado na portaria 

da escola a partir do dia 18 de novembro de 2020. 

2.5. O resultado classificatório do Exame de Seleção, em hipótese alguma, será 

fornecido por telefone.  
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2.6. Os critérios de correção e avaliação do Exame de Seleção são privativos e 

soberanos do Colégio Presbiteriano. Não haverá revisão de resultados. 

2.7.  As Bolsas de Estudos Sociais concedidas têm validade para o ano letivo de 2021 e 

não gera nenhum direito adquirido para o beneficiário nos anos subsequentes. 

2.8. O valor da primeira parcela da anuidade deverá ser pago de acordo com a 

porcentagem da Bolsa de Estudo Social recebida.   

2.9. As Bolsas de Estudos Sociais referem-se, unicamente, às mensalidades escolares. 

Quaisquer outros custos exigidos para as atividades escolares, tais como:  material 

didático e paradidático, uniforme escolar, transporte, alimentação, excursões e 

outros definidos pelo Colégio, são integralmente de responsabilidade da família. 

2.10. Componentes Curriculares:  

 Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Matemática e Produção de 

Texto. 

 Ensino Médio: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Física, Química, 

Biologia e Produção de Texto. 

 

2.10.1. Os conteúdos programáticos para cada avaliação serão referentes ao ano 

em curso do (a) candidato (a). 

 

3. BOLSAS DE ESTUDOS SOCIAIS 

 

3.1. Podem candidatar-se as Bolsas de Estudo Sociais os (as) alunos (as) regularmente 

matriculados (as) no Colégio Presbiteriano e alunos (as) de outras instituições 

educacionais, que se enquadram ao perfil socioeconômico das legislações 

vigentes Lei 11.096/2005, 12.101/2009 e 12.868/2013.  

3.2. A concessão da Bolsa de Estudo Social será para os (as) candidatos (s) do Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano) ao Ensino Médio, sendo o percentual de desconto na 

parcela mensal da anuidade escolar de 50% ou 100%, conforme a Legislação.  

3.3. Conforme a ordem de classificação do (a) candidato (a), o responsável legal 

pelo(a) mesmo(a), deverá preencher a Ficha Socioeconômica disponível no site 

(www.colegiopresbiteriano.com.br), providenciar os documentos exigidos no 

Anexo I e entregar na secretaria da escola no período de 18 a 23 de novembro 

para análise da Assistente Social. 

3.4. Do dia 25 de novembro a 21 de dezembro as entrevistas socioeconômicas serão 

realizadas pela Assistente Social de acordo com a ordem de classificação dos (as) 

candidatos (as) selecionados. 
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3.4.1. É responsabilidade da família agendar junto à secretaria da escola a 

entrevista socioeconômica, que seguirá a ordem de classificação do (a) candidato 

(a). 

3.4.2. A ausência ou cancelamento da entrevista agendada será transferida para 

o próximo classificado da lista, exceto ausências por motivos de força maior que 

serão avaliadas pela direção da escola.  

3.5. As Bolsas de Estudos Sociais poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso 

de constatação de falsidade da informação prestada pelo responsável do (a) 

candidato (a), ou de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo das 

demais sanções cíveis e penais cabíveis. 

3.6. As Bolsas de Estudos Sociais poderão ser canceladas caso o Colégio perca a 

condição de Instituição filantrópica 

 

4. AVALIAÇÃO: ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

4.1.  Candidatos (as) ao Ensino Fundamental (1º e 2º ano) terão um total de 10 

questões, sendo: 6 questões de Língua Portuguesa, 4 questões de Matemática, bem 

como uma Produção Textual. O prazo máximo para a realização do exame será de 

2 horas e 30 minutos.  

4.2. Candidatos (as) ao Ensino Fundamental (3º ao 5º ano) terão um total de 15 

questões objetivas, sendo: 8 questões de Língua Portuguesa, 7 questões de 

Matemática, bem como uma Produção Textual. O prazo máximo para a realização 

do exame será de 2 horas e 30 minutos.  

4.3. Candidatos (as) ao Ensino Fundamental (6º ano ao 9º ano) terão um total de 20 

questões objetivas, sendo: 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de 

Matemática, bem como uma Produção de Textual. O prazo máximo para a 

realização do exame será de 2 horas e 30 minutos. 

4.4. Candidatos (as) à 1ª série do Ensino Médio terão 20 questões objetivas, sendo: 7 

questões de Língua Portuguesa, 7 questões de Matemática, 6 questões de Ciências, 

bem como uma Produção Textual. O prazo máximo para a realização do exame 

será de 2 horas e 30 minutos.  

4.5.  Candidatos (as) à 2ª e 3ª série do Ensino Médio terão 21 questões objetivas, 

sendo: 6 questões de Língua Portuguesa, 6 questões de Matemática, 3 questões de 



 
 

Química, 3 questões de Física, 3 questões de Biologia, bem como uma Produção 

Textual. O prazo máximo para a realização do exame será de 2 horas e 30 minutos.  

4.6. Os conteúdos programáticos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: 

www.colegiopresbiteriano.com.br e no Anexo II deste documento. 

4.7. O local da avaliação será no Colégio Presbiteriano dia 07/11/2020, sábado, de 

8h30min às 11h, para os (as) candidatos (as) do 1º ao 6º ano. 

Para os (as) candidatos (as) do 7º ano ao Ensino Médio, dia 07/11/2020, sábado, 

de 14h30min às 17 horas. 

4.8. Para os candidatos ao Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), cabe aos responsáveis 

aguardar nas dependências do colégio o término do exame. 

4.9.  Para todas as séries, a pontualidade na entrada e saída dos (as) candidatos (as) 

deverá ser rigorosamente cumprida. Não haverá tolerância quanto ao 

descumprimento do horário definido no item 4.7. 

4.10. Não será permitido ao candidato do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino 

Médio portar na sala de exame, textos de quaisquer natureza, cadernos, blocos de 

notas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, 

agendas eletrônicas ou similares, celulares, smartphones, tablets, ipods, pen 

drives, mp3 ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie ou 

qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e 

mensagens, bem como chapéu, boné, viseira, gorro ou similares. 

4.11. O caderno de avaliação permanecerá no Colégio. 

4.12. As respostas deverão ser transcritas pelo (a) candidato (a) para a folha de gabarito. 

4.13. Requisitos para o dia da avaliação: 

  Lápis, borracha e régua – Candidatos do 1º ao 5º ano; 

 Lápis, borracha, régua e caneta esferográfica azul ou preta, a partir do 6º ano; 

 Garrafa com água; 

 Máscara facial (uso obrigatório e manter distanciamento Social); 

 

5. CRITÉRIOS NO CASO DE EMPATE 

 

 No caso de empate entre os (as) candidatos (as), os critérios de desempate são: 

 PARA O FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO) 

1) O maior número de acertos nas questões de Português; 

2) O maior número de acertos nas questões de Matemática; 

3) Melhor nota na Produção de Texto; 
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4) A maior nota na somatória de acertos nas questões de Português e Matemática. 

 PARA O ENSINO MÉDIO: 

1) O maior número de acertos nas questões de Português; 

2) O maior número de acertos nas questões de Matemática; 

3) Melhor nota na Produção de Texto; 

4) A maior nota na somatória de acertos nas questões de Química, Física e Biologia. 

 

6. MATRÍCULA 

 

6.1. Os alunos selecionados e aprovados pela Assistente Social na modalidade Bolsa 

de Estudos Sociais, deverão aguardar até serem chamados pelo colégio para 

efetuarem a matrícula, portando a documentação necessária descrita no Anexo III. 

6.2. Os critérios do processo de matrícula são definidos em documentação própria 

disponíveis na secretaria da escola. 

6.3. A ausência no prazo estabelecido para a matrícula implicará na perda da bolsa e a 

mesma será transferida para o (a) próximo (a) classificado (a) da lista.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1. Em nenhuma hipótese, será concedida Bolsas de Estudos Sociais fora dos critérios 

e prazos estabelecido nesse edital. 

 

 

 

 

 

Governador Valadares, 07 de outubro de 2020. 

 

 

 

                     

 


