
 

 
 

REGULAMENTO 
 

I— QUEM PODERÁ PARTICIPAR: 
 
     Alunos que  estão cursando, em 2019  do 3º ano  ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 2ª série do 
Ensino Médio. 

 
II— ONDE SE INSCREVER: Na secretaria da escola. 

 
III— PERÍODO DE INSCRIÇÃO:   14  de o u t u b r o  à  3 1  d e  O U T U B R O  2 0 1 9 .  
 
IV—  DATA, E HORÁRIO  DAS  PROVAS:  Sábado -  09  de novembro de 2019  das 8h às 12h. 
 
                      A.1 -  Valor R$ 15,00 ( Quinze  reais) por candidato 
 
IMPORTANTE:  
 
    A.2 - recomenda-se que o candidato chegue ao local da  prova  com, pelo menos, 30 minutos de 
antecedência munido do cartão de inscrição. Os portões serão abertos às 08:00 horas; 
    A.3 -  A prova deverá ser feita com o seguinte material: lápis, caneta esferográfica preta ou azul e borracha. 
Só será permitida a saída do candidato após 1 hora de prova. Não será permitido o uso de qualquer aparelho 
eletrônico, tais como: celulares, tablets, pagers, etc. Os cadernos de prova não serão liberados.  
    
V— DAS PROVAS: As provas serão compostas por 25 questões de língua Portuguesa e 25 questões de 
Matemática, de acordo com o conteúdo programático por ano, disponível no anexo deste edital e na 
secretaria da escola. Cada questão valendo 2 pontos. 
 
VI—CLASSIFICAÇÃO: os candidatos serão classificados em ordem decrescente do percentual de acertos das 
questões válidas da prova. 
 
    Observação :Caso haja empates, serão considerados os seguintes critérios: 
 

1- maior percentual de acertos em Matemática. 
2- data de nascimento: será beneficiado o aluno mais velho. 

 
      Por se tratar de um fundo de recursos limitados e não governamentais, não haverá concessão de bolsa 
integral, ou seja, de 100%.   
  
         Só serão concedidos descontos aos alunos com número maior de acertos em cada série, ou seja, tendo 
acertado acima de 70% da prova atendendo aos critérios da escola.  
 

 
VII— DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS: serão oferecidas bolsas em todas as séries. As bolsas são 
LIMITADAS. Os descontos obtidos serão aplicados nos próximos 12 meses a serem cursados durante o ano 
letivo de 2020. 
 
 
 
 

A duração do benefício obedecerá a seguinte regra: 
 

• De 1 (um) ano letivo para os demais alunos do Ensino Médio e Ensino Fundamental I e II. 

 

 

 

 

 

 

 



 VIII—RESULTADO FINAL: a relação dos contemplados com bolsas será divulgada no dia 1 3  de 

n o v e m b r o  de 2019, exclusivamente em nossa secretaria, a partir das 14h00min, somente na secretaria 

da escola. Não daremos resultados por telefone. 

 
IX— DATA DA MATRÍCULA: os candidatos contemplados com bolsas e que estiverem classificados dentro 
no nº de vagas disponíveis para o ano, deverão efetivar matrícula na secretaria da escola até 29 
novmbro de 2019, após esta data os candidatos perderão a concessão de desconto da bolsa.  
 
X – CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: 
 
 A participação de um aluno somente será válida se estiver dentro da faixa etária compatível com o ano 
que irá estudar. 
 
 Aos alunos que estudam no Curumim fica entendido que,  as bolsas, qualquer que seja o percentual, 
não incluem a primeira parcela da anuidade, material didático, cursos extras, projetos especiais e 
horários estendidos. 
 
 Aos alunos novos fica entendido que,  as bolsas, qualquer que seja o percentual, estão isentos da 
primeira  parcela da anuidade,  porém não estão inclusos o material didático, cursos extras, projetos 
especiais e horários estendidos. 
 
 O aluno contemplado deverá manter, d u r a n t e  o ano letivo, média maior ou igual à média da escola. 
 
 Somente poderão ser contemplados com bolsas os alunos cujos responsáveis estiverem em dia com as 
suas obrigações cont ra tua i s  r e f e r e n t e s  ao ano de 2019. 
 
 Os descontos relativos às bolsas só serão válidos se as parcelas da anuidade de 2020 forem pagas até o dia 
05 de cada mês. 
 
 Não   haverá   ampliação   de   descontos o b t i d o s  através do Exame de Concessão de Descontos. O 
desconto anteriores, em hipótese alguma, serão adicionado e/ou somados  ao desconto do bolsista. 
 
 Na hipótese de ser contemplado com o desconto   e já sendo beneficiário de outro, prevalecerá o de maior 
percentual.   
 

EM TEMPO: 
 
 Não haverá 2ª chamada de Exame de Concessão de Descontos. 
 
 Não  será  permitido  permuta  de  vagas  entre candidatos. 
 
 Não caberão, em hipótese alguma, recursos em relação às provas e aos resultados.   
 
Casos omissos neste regulamento  serão resolvidos pela Direção. 
 
   Confirmo que li e aceitei todas as normas deste regulamente, onde dato e assino abaixo: 
 
 
 
 

Rio, ________ de ____________________ de 2019 
 
 
     __________________________________________            ___________________________________ 
                 Assinatura do Responsável                                         assinatura do Atendente 
 
 
 


