EDITAL PARA EXAME DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA O ANO LETIVO DE 2019
Colégio SER, Taboão da Serra, agosto de 2019.
1.

Das disposições preliminares
1.1 O exame é de responsabilidade do Colégio SER;
1.2 O exame é constituído de prova escrita de caráter classificatório, por meio
de provas objetivas de conhecimentos básicos de Matemática e de Língua
Portuguesa;
1.3 A prova ocorre na sede do Colégio SER, na Avenida Vida Nova, nº 166, no
município de Taboão da Serra – SP, no dia 06 de outubro de 2018, às 9h.

2.

Justificativa

Proporcionar à comunidade a possibilidade de alcançar por mérito uma bolsa de estudos
parcial e oferecer a oportunidade de conhecer a infraestrutura do Colégio
SER. Aproveitamos a ocasião para apresentar nossa qualidade nos serviços
prestados e proposta de ensino moderna e abrangente.
3.

Objetivo

O Colégio disponibiliza o exame de bolsas para possibilitar o ingresso de alunos novos a
partir do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, com
descontos graduais nas mensalidades.
4.

Público alvo

Todos os estudantes que irão cursar, em 2019, do 2º ano do ensino fundamental até o 3º
ano do ensino médio, que não sejam alunos do Colégio SER (apenas
alunos novos).
5.

Cronograma

As inscrições devem ser feitas até 04/10/2018 no site oficial do colégio,
www.colegioser.com. A prova acontece dia 06/10/17, das 9h às 12h, na
Av. Vida Nova, 166, Taboão da Serra, SP.
6.

Provas

As provas serão constituídas de questões de múltipla escolha envolvendo as disciplinas de
língua portuguesa e interpretação de texto e matemática. A quantidade
de questões por prova e nível segue abaixo:

7.

Tipo de
prova/nível

Língua portuguesa e interpretação de
texto

Matemática

2º ano EF

8 questões

8 questões

3º ano EF

10 questões

10
questões

4º ano EF

10 questões

10
questões

5º ano EF

12 questões

12
questões

6º ano EF

12 questões

12
questões

7º ano EF

12 questões

12
questões

8º ano EF

15 questões

15
questões

9º ano EF

15 questões

15
questões

1º ano EM

20 questões

20
questões

2º ano EM

20 questões

20
questões

3º ano EM

20 questões

20
questões

Critérios para recebimento da bolsa e desempate

7.1 A nota de corte do Exame de Bolsas do Colégios SER é de 60%. Portanto, os
candidatos que não acertarem 60% de suas provas serão
automaticamente desclassificados e não concorrerão às bolsas.
7.2 Em caso de empate no número de acertos, os critérios para desempate
serão, na ordem: número de acertos em língua portuguesa e o aluno com
menor idade.
8.

Divulgação dos resultados

A divulgação dos resultados acontecerá até dia 16/10/2018 no site do colégio SER, em

www.colegioser.com.
9.

Matrícula

9.1 Para os novos alunos contemplados a matrícula deverá ser formalizada
pelos pais e/ou responsáveis do aluno na secretaria do Colégio SER até o
dia 22/10/2018.
9.2 Os responsáveis legais pelos classificados deverão comparecer à secretaria
para a matrícula, até a data informada acima, munidos com os
documentos seguir:
·

RG

e CPF originais e cópias do responsável financeiro;

·

RG

e CPF originais e cópias do aluno;

·

Certidão

·

Cópia

de um comprovante de residência;

·

Cópia

do boletim escolar mais atual;

·

Declaração

de escolaridade;

·

Declaração

de transferência;

·

Histórico

·

Carta

de quitação da escola anterior;

·

Cópia

da carteira do convênio médico do aluno (se houver).

de nascimento original e cópia do aluno;

escolar;

3. A
 não efetivação da matrícula no período estipulado irá configurar formalmente na
desistência do candidato da bolsa obtida. Caso o ganhador da bolsa

não compareça, o desconto não será transmitido a outro candidato e
será cancelado.
4. A
 desistência não o eliminará de exames de bolsas posteriores.
10.

Vagas

destinadas às bolsas

Serão disponibilizadas bolsas de estudos parciais válidas exclusivamente para o ano letivo
de 2019, para as séries a seguir: 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º
ao 3º ano do Ensino Médio, de acordo com a tabela abaixo:

11.

Para o aluno melhor classificado
na prova da série/ano:

1 bolsa de 50% de desconto em todas
as mensalidades do ano letivo de
2019.

Para
o
classificado
série/ano:

segundo
melhor
na
prova
da

1 bolsa de 30% de desconto em todas
as mensalidades do ano letivo de
2019.

Para
o
classificado
série/ano:

terceiro
melhor
na
prova
da

1 bolsa de 20% de desconto em todas
as mensalidades do ano letivo de
2019.

Critérios

para as bolsas

Além do desempenho do aluno na prova, as bolsas de estudo disponibilizadas pelo Colégio
SER para ano letivo 2019 estão atreladas a alguns critérios a serem
cumpridos pelo aluno. São eles:
- Apresentar bom comportamento e seguir todas as regras e normas da escola em todos
os aspectos, conforme consta no Regimento Escolar. Caso descumpra as
regras, será advertido. Após 3 advertências o aluno passa a receber
suspensão de frequência em dias letivos de aula, o que acarretará na
análise por parte da Direção Escolar; da suspensão ou não do direito a
bolsa de estudos;
- Manter rendimento escolar em todas as disciplinas acima da média 6,0. Caso diminua o
rendimento, apresentado nas médias trimestrais do boletim, acarretará na
análise por conta da Direção Escolar a suspensão ou não do direito a bolsa
de estudos;
- Manter frequência constante nas aulas, não excedendo 5 dias letivos de faltas por mês;
- Manter em dia o pagamento das parcelas da mensalidade escolar, sem exceder atraso de
30 dias.
12.

Abertura

de turmas

A escola declara o direito de não abrir turmas se não houver número suficiente de alunos.
13.

Disposições

finais

A inscrição do candidato implica em plena aceitação das normas e
condições fixadas por este edital, o qual pode ser objeto de aditivos e
informações complementares no período de sua vigência, mediante ampla
divulgação.
Casos omissos serão avaliados e deliberados por decisão exclusiva do Colegiado do
Programa de bolsas do Colégio SER.

