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1.  A QUEM SE DESTINA: 

 
Este processo seletivo e de desconto destina-se somente aos participantes que não possuem vinculo pedagógico com o 

COLÉGIO EDUCÀRE, desta forma alunos do próprio Colégio Educàre não poderão realizar a prova uma vez que já 

possuem eventualmente descontos concedidos anteriormente, portanto o processo seletivo destina-se somente aos 

participantes que ingressarão no próximo ano letivo, ou para aqueles que tenham concluído o ensino médio e desejam 

ingressar ao Ensino Técnico. 

2. INSCRIÇÕES ON LINE: 

 
As inscrições para o processo seletivo e de desconto(s)s devem ser feitas exclusivamente pelo site do Colégio Educàre no 

link que segue ( https://colegioeducare.sjc.br/concurso-de-bolsas/ ), o candidato é o responsável pelo preenchimento 

dos dados informados inclusive da sua veracidade, sendo assim o Colégio Educàre não se responsabiliza em caso de 

informações errôneas e ou não verídicas. 

3. CONFIRMAÇÃO: 

 
Após concluir a inscrição ON LINE o candidato recebera automaticamente um e-mail de confirmação NO E-MAIL ( 

verifique também a caixa de spam ), do aluno cadastrado anteriormente contendo horário, local entre outras 

informações. As provas serão realizadas no dia 27 de Outubro de 2018 ( sábado ), os candidatos serão divididos em 5 

Grupos. Diante da necessidade de um mundo mais sustentável os inscritos não precisão imprimir o e-mail de confirmação 

e nenhum outro comprovante. 

4. COMPOSIÇÃO DAS PROVAS: 

 
A prova é composta de 40 questões de múltipla escolha, questões de nível fundamental II referentes às disciplinas de 
Língua Portuguesa (Literatura e Gramática), Matemática, Inglês, Física, Química, Biologia, História e Geografia, NÃO 
HAVERA REDAÇÃO. 
 

5. DURAÇÃO E TEMPO DE PERMANÊNCIA: 

 
A prova tem duração de 90 minutos, o aluno só poderá sair da sala depois de transcorrido o tempo mínimo de 45 minutos 

do início da mesma, o candidato poderá se ausentar da sala, no entanto o tempo continuara transcorrendo. O candidato 

NÃO poderá levar o caderno de questões, o mesmo devera ser entregue ao fiscal de prova ao termino do tempo, os 

cadernos são necessários para correção e serão entregues posteriormente na data e hora divulgada pelas redes sociais, 

SMS, e-mail, telefone entre outros meios de comunicação. 

6. DOCUMENTAÇÃO E MATERIAL NECESSÁRIO REALIZAÇÃO: 

 
No dia da prova, o estudante deverá estar de posse de seu documento de identidade original (RG), não será necessário 

imprimir o e-mail confirmação. Cada estudante deve trazer o seguinte material para a realização da prova: caneta 

esferográfica de corpo transparente na cor azul ou preta, lápis, borracha, apontador e régua. Não será permitido o uso 

de calculadoras, bem como celulares e qualquer outro equipamento eletrônico, de comunicação e similares. Não será 

permitido portar durante a prova, qualquer outro material senão aqueles exigidos para a realização da mesma. Caso o 

aluno seja pego pelo fiscal de prova consultando ou utilizando equipamentos eletrônicos ou celulares, o mesmo será 

considerado desclassificado do processo e sua prova recolhida.  
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7. DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS E RESPECTIVOS PERCENTUAIS: 

Os gabaritos oficiais serão disponibilizados posteriormente mediante a presença do responsável sem data limite, a 
comunicação poderá ocorrer via SMS, e-mail, telefone entre outros meios de comunicação, sendo assim o participante 
nos autoriza desde já a entrar em contato para divulgação dos resultados. 
 

8. PERCENTUAL DE DESCONTO: 

¹ O Colégio Educàre contemplará até 3 matrículas com 100% desconto(s) para aquele(s) candidatos(s) que obterem 
100% de acerto na prova, ou seja, aquele(s) que responderem corretamente as 40 questões. Caso tenhamos mais do que 
três candidatos com 100% de acerto o critério de desempate será por ordem de chegada da inscrição entre o período de 
03 de Agosto ( data de abertura das inscrições )  e 26 de Outubro ( termino das inscrições ).  
 Em caso de empate para descontos parciais o 1º critério de desempate será o maior numero de questões respondidas 
corretamente em matemática, o 2º critério será o maior numero de questões respondidas corretamente em Português, 
se mesmo assim persistir o empate será por ordem de chegada da respectiva inscrição entre o período de 03 de Agosto ( 
data de abertura das inscrições )  e 26 de Outubro ( termino das inscrições ). 

 Os descontos percentuais e numero de vagas seguem conforme tabela abaixo. 

ENSINO MÉDIO E OU ENSINO MÉDIO INTEGRADO  ENSINO TÉCNICO 

Nº DE ACERTOS 
DESCONTO 

PERCENTUAL 
Nº DE VAGAS 

DISPONIVÉIS (100/110) 
 

Nº DE ACERTOS DESCONTO PERCENTUAL 

11 á 20 ACERTOS 15% 25  11 á 20 ACERTOS - 

21 á 30 ACERTOS 25% 25  21 á 30 ACERTOS 10% 

31 á 35 ACERTOS 30% 25  31 á 35 ACERTOS 15% 

36 á 39 ACERTOS 40% 25  36 á *40 ACERTOS 20% 

¹ 40 ACERTOS 100% 3     

 
 

09. CONTEÚDO PARA AS PROVAS: 

 
As provas respeitarão o currículo nacional exposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 6º ao 9º ano.  

10. PRAZO DE MATRÍCULAS E DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA 

 
Os classificados com concessão de desconto(s)s serão avisados por telefone e e-mail, e terão prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para efetuar a matrícula. Em caso de não comparecimento para a efetivação da matrícula, o Colégio considerará 
que houve desistência da vaga. Sendo assim, o colocado subsequente será chamado. Para efetivação da matrícula, é 
necessário trazer a seguinte documentação: Declaração de Transferência, Atestado de Escolaridade. Histórico Escolar 
Ens. Fundamental II (original e cópia). Histórico Escolar Ens. Médio (original e cópia). Cópia da Certidão (nascimento). 
Cópia do C.P.F. (contratantes) . Cópia da Identidade (contratantes). Cópia do comprovante de residência. 1 Foto 3x4 . 
Apresentação do boleto de matrícula quitado PREMIAÇÃO: O desconto é concedido de forma individual e intransferível e 

será formalizado somente após a efetivação da matrícula.  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Em eventuais casos omissos nesse regulamento serão decididos pela Equipe Pedagógica, juntamente com a Direção, além  
e se dá o direito de correção em eventuais erratas. 
 

12.TERMO DE CONSENTIMENTO: 

 
A inscrição para o processo seletivo caracteriza o aceite ao regulamento e normas gerais dispostas neste, bem como das 

decisões dos organizadores. O responsável também fica ciente e concorda que, em hipótese nenhuma. O desconto(s) 

hora concedido é valido somente para o período normal de aulas e não para projetos ou turno integral. Não haverá 

acúmulo de descontos. O benefício de desconto concedido será aplicado  ao ano letivo subsequente ao processo seletivo 

e é intransferível, indivisível. Os participantes das provas realizadas no Colégio Educàre autorizam a utilização de suas 

imagens em materiais impressos, TV, internet e quaisquer outros veículos de comunicação.  
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