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Edital
Concurso de Bolsas – Colégio Anglo Santista 2018
Este edital mostra de forma clara, o passo a passo do processo para participação do
Concurso de Bolsas do Colégio Anglo Santista. Ele traz as principais regras que norteiam
o concurso, o qual propicia aos estudantes desconto nas mensalidades, quando
matriculados no ano letivo de 2018.
A quem se destinam os descontos do Concurso de Bolsas?
Os descontos do Concurso de Bolsas são destinados aos alunos da rede pública e
privada de ensino, interessados em matricular-se no ano letivo de 2018 para as séries do
Ensino Fundamental II (7º ao 9º anos).
Das inscrições
As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no link:, com o preenchimento de
todos os campos da ficha de inscrição no período de 23/10 a 09/11 (até ás 18h00). O email de confirmação de inscrição deverá ser impresso e apresentado no dia da prova,
acompanhado de um documento de identificação original com foto, do aluno e do
responsável.
Das provas
A realização da prova será dia 11/11/2017 (sábado)
Horário: Início ás 9h e término ás 12h.
No dia da prova, o candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 15
(quinze) minutos, em relação ao horário de início, munido de caneta esferográfica preta
ou azul, lápis, borracha, e-mail de confirmação e documento de identificação original com
foto. O tempo de permanência do candidato ao local de prova será de, no mínimo, 1
(uma) hora e no máximo 3 (três) horas.
As provas e os cartões resposta serão recolhidos.
O candidato que se utilizar de meios ilícitos para a execução da prova ou perturbar a
ordem dos trabalhos será automaticamente desclassificado deste concurso.
 Para os candidatos de 7º a 9º ano do Ensino Fundamental, serão aplicadas provas
objetivas compostas por 20 (vinte) questões, do tipo múltipla escolha, envolvendo
os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática.
Dos Conteúdos
As questões das provas objetivas poderão avaliar habilidades relacionadas à aplicação do
conhecimento, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação,
valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas ao conteúdo programático.
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Das vagas
Serão oferecidas, por meio deste desafio:
 7º ano – 10 vagas
 8º ano – 10 vagas
 9º ano – 05 vagas
Os descontos concedidos (até 40%), apenas serão aplicados para os alunos classificados
de acordo com a quantidade de acertos.
No caso de não haver candidato classificado para a faixa de desconto ofertada, a bolsa
não será concedida.
Os descontos concedidos terão como base os valores do ano vigente (2018), referente as
mensalidades de janeiro a dezembro.
A bolsa de estudos refere-se unicamente ao valor das mensalidades escolares, sendo
que demais custos como, material didático, uniforme escolar, alimentação, excursões e
outros necessários à freqüência ao Colégio Anglo Santista, não estão inclusos no
desconto obtido através do concurso de bolsas, devendo ser arcados integralmente pelo
responsável do candidato.
Somente poderão participar do referido concurso os alunos que ingressarão no ano
previsto neste edital, portanto não será permitida a inscrição para as demais séries.
O benefício deixará de ser aplicado se houver atraso no pagamento da mensalidade.
Da classificação
Na hipótese de igualdade de notas, serão considerados os seguintes critérios de
desempate:
1) Maior nota de Língua Portuguesa;
2) Maior nota de Matemática;
3) Data e hora de inscrição mais antiga.
O resultado será divulgado dia 17/11/2017, até as 18h, através de e-mail individual.
Dos descontos obtidos
Os descontos obtidos no concurso de bolsas não se acumulam com nenhum outro
desconto. Por exemplo, no caso de um interessado ter desconto de dependente ou
outros, será concedido somente o desconto obtido no concurso ou um dos descontos
citados anteriormente, valendo o que for maior.
Os critérios são individuais, não dependendo do resultado coletivo.
Das matrículas
Para garantir a bolsa o aluno deverá efetuar sua matrícula até o dia 27 de novembro de
2017.
O não comparecimento implicará na perda do direito à bolsa.
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O desconto obtido no concurso de bolsas é válido para as 13 (treze) parcelas da
anuidade.
Para efetuar a matrícula, os responsáveis deverão comparecer o Colégio Anglo Santista
apresentando os documentos relacionados a seguir:
 1 foto 3X4 do aluno – recente;
 RG + CPF do aluno (cópia legível);
 Certidão de nascimento do aluno (cópia legível);
 Declaração de escolaridade do ano de 2017;
 Declaração de quitação de débitos da escola anterior (rede privada);
 Comprovante de residência (cópia legível);
 RG e CPF dos responsáveis (cópia legível).
A confirmação da matrícula acontece mediante o pagamento da taxa de matrícula.
Dos termos de compromisso
Os descontos concedidos pelo colégio serão válidos até o final do segmento (fundamental
II), acrescido somente os reajustes anuais.
Para tanto, cada bolsa de estudo conquistada ficará condicionada ao pagamento dos
demais valores em dia, desempenho, freqüência e comportamento disciplinar do
estudante durante o ano letivo, podendo o Colégio Anglo Santista cancelar a bolsa de
estudos no caso de descumprimento dos itens expressos neste termo.
A bolsa de estudos será de uso pessoal, intransferível e somente poderá ser usufruída na
forma e condições previstas neste edital.
Disposições gerais
A efetivação de inscrição implica a concordância e aceitação deste regulamento. Os
casos não tratados e as dúvidas que surgirem no processo de execução do concurso
serão dirimidos e resolvidos pela direção do Colégio Anglo Santista.
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