Edital nº02 CONCURSO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA O 7º E 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - ANO LETIVO 2020
1. DO CONCURSO
1.1.

A Junta de Educação da Convenção Batista do Estado de São Paulo,
CNPJ:60974680/003-38, mantenedora do Colégio Batista Brasileiro,
Unidade Perdizes, São Paulo, torna público o Edital para o Processo
Seletivo de Bolsa de Estudos para o 7º e 9º ano do Ensino Fundamental e
1ª série do Ensino Médio.

2. DA FINALIDADE
2.1.

Com a finalidade de incentivar os alunos com bom desempenho escolar, o
Colégio Batista Brasileiro promoverá um concurso para concessão de
Bolsas de Estudos na Unidade Perdizes - São Paulo.

3. PÚBLICO ALVO
O concurso será destinado exclusivamente aos alunos matriculados no 6º, 8º e
9º ano do Ensino Fundamental em 2019.

4. CONCESSÃO DAS BOLSAS PARA O ANO LETIVO DE 2020
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Serão concedidas 2 (duas) bolsas de 100% (cem por cento) e 2 (duas) bolsas
de 50% (cinquenta por cento) aos alunos com melhor resultado no concurso
para cada série.
Além das bolsas, ao aluno que atingir 70% do resultado na prova serão
concedidos descontos progressivos.
A bolsa será correspondente ao ano de 2020, podendo ser renovada caso
as condições abaixo descritas no edital forem atendidas.
A bolsa de estudos contempla o valor referente à anuidade escolar.
Aquisições de outra natureza como material didático, uniforme escolar,
transporte, alimentação, cursos extracurriculares e atividades de estudo
de meio e excursões são de responsabilidade da família do aluno.
A bolsa concedida é pessoal e intransferível e não cumulativa com outros
descontos concedidos.

5. DA MATRÍCULA APÓS A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1.

O período para matrícula dos candidatos selecionados será de 13 a 19 de
dezembro, impreterivelmente.

5.2.

A matrícula será efetivada após a entrega de toda a documentação exigida
pela secretaria da escola.

5.3.

As bolsas de estudos serão referentes ao ano de 2020.

6. DAS INSCRIÇÕES
6.1.

As inscrições serão gratuitas e realizadas (de 28/11/19 a 5/12/19)
somente pelo site: www.batistabrasileiro.com.br.

6.2.

No dia do concurso, o candidato deve trazer um documento com foto (RG
ou Passaporte).

6.3.

Ao inscrever-se, o candidato concorda, eventualmente, em ter seu nome
e/ou imagens divulgados na lista geral de classificados, nas publicações
do resultado do concurso, em diversos veículos de comunicação sem ônus
para o Colégio Batista Brasileiro.

7. DA PROVA
7.1.

A prova ocorrerá no dia 9 de dezembro, segunda-feira, das 14h às 18h,
na Unidade Perdizes em São Paulo, situada à Rua Dr. Homem de Melo,
537.

7.2.

O candidato deve comparecer no local da prova munido do documento
com foto.

7.3.

Além do documento, o candidato deve trazer lápis grafite, borracha e
caneta azul ou preta.

7.4.

A chegada ao local da prova deve ser com antecedência de meia hora. O
candidato que chegar após as 14h não poderá realizar a prova e será
automaticamente eliminado do processo seletivo.

7.5.

A prova terá duração de quatro horas, das 14h às 18h, com o tempo de
permanência mínimo do candidato de uma hora e meia dentro de sala de
aula.

7.6.

A prova conterá questões objetivas envolvendo os conteúdos de
Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências, além de
um tema para redação.

7.7.

Os conteúdos exigidos na prova são pré-requisitos para o 7º, 9º ano do
Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio e estarão disponíveis em
nosso site A PARTIR DE 02/12/2019.

7.8.

Todo o material utilizado na prova (caderno de questões, folha de
respostas, rascunho) será recolhido após o término do concurso.

8. CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
8.1.

Serão classificados os alunos que obtiverem média superior ou igual a 8,0,
estabelecendo-se a escala de zero a dez.

8.2.

O critério de desempate terá relação com o maior número de acertos nas
questões de Matemática e, persistindo o empate, nas questões de Língua
Portuguesa.

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1.

Os resultados serão divulgados no site www.batistabrasileiro.com.br e na
secretaria da escola no dia 12/12.

9.2.

Não haverá vista de provas nem caberá recurso de qualquer ordem.

10. DA MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS
10.1. A manutenção da Bolsa de Estudos está garantida para o ano de 2020,
salvo questões de comportamento discrepantes e não condizentes com as
normas de conduta do aluno recebidas no ato de matrícula e estabelecidas
no regimento escolar.
10.2. A renovação da bolsa poderá ser concedida para os anos seguintes caso o
aluno mantenha a média global igual ou superior a 8,0 durante o ano de
2020, seja assíduo e cumpra as normas de conduta do aluno estabelecidas
no regimento escolar.
10.3. Ao Colégio Batista Brasileiro reserva-se o direito de analisar cada pedido
de renovação e optar pelo deferimento ou não do benefício.

São Paulo, 28 de novembro de 2019.

Gézio Duarte Medrado
Diretor Geral

