
                                                                     

 

 
CONCURSO PARA BOLSAS PARCIAIS DE ESTUDOS 2020 

INGRESSANTES NO 6º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 
PARA ALUNOS ORIUNDOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES  

 

 
REGULAMENTO 

 
O Colégio Presbiteriano do Brás realizará um Concurso de Bolsas de Estudo destinado a estudantes 
oriundos de outras instituições que ingressarão no 6º. Ano do Ensino Fundamental II no ano letivo de 2020. 
 
1. Serão concedidos descontos de 50%, 30% e 20% nas mensalidades, válidos para o ano 2020. 
2.  Sobre o valor da Bolsa não incidirão quaisquer outros descontos ou benefícios.  

3. Os descontos concedidos a título de Bolsa terão como base os valores vigentes em 2020 e serão 

intransferíveis. 

4. O total de bolsas a ser concedido neste concurso contemplará 03 (três) candidatos, sendo 50% para o 

1º. colocado, 30% para o 2º. colocado e 20% para o 3º. colocado. 

5.  Para concorrer à bolsa, o candidato deverá realizar uma prova, previamente agendada pela instituição. 

6. As inscrições para realização da prova do concurso são gratuitas e deverão ser feitas no período de 

05/09/2019 a 20/09/2019, por meio do portal do colégio. Após a confirmação da inscrição, o candidato 

receberá por e mail as informações com a data e horários para realização da prova. 

7. Poderão participar apenas os candidatos que estiverem cursando, neste ano, o 5º.  Ano do Ensino 

Fundamental e que efetivarem sua inscrição. 

8. Os conteúdos das provas serão divulgados no site do colégio a partir do dia 10/09/2019. 

9. A prova será composta por 45 questões objetivas e uma produção textual, abordando conteúdos de 

Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Inglês. 

10. A prova terá a duração de 3 horas e a permanência mínima do candidato no local da prova é de uma 

hora. 

11. É obrigatória a apresentação, no dia da prova, do documento de identificação original contendo foto 

(carteira de identidade, passaporte ou identidade estudantil), declaração de escolaridade e protocolo de 

inscrição para o concurso. O candidato deverá trazer lápis preto, borracha e caneta esferográfica azul ou 

preta transparente. 

12. Durante a prova não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos, celulares, relógios, 

calculadoras, anotações, etc. O candidato que utilizar meios ilícitos ou perturbar a ordem dos trabalhos 

estará automaticamente desclassificado do concurso. 

13.  Não haverá revisão de prova ou recurso de qualquer natureza. 

14. Serão considerados habilitados para concorrer à bolsa somente os candidatos que obtiverem nota igual 

ou superior a 9,0 (nove) numa escala de zero a dez. No caso de empate na classificação, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que obtiver maior nota no componente curricular de Português e Matemática.  

15. Os resultados serão divulgados a partir o dia 07/10/2019 na secretaria do Colégio, ao candidato ou seu 

representante legal. 


