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REGULAMENTO 
CONCURSO DE BOLSA DE ESTUDO 2020 

 
 

 
 
 
 
 

O Colégio Don Domênico, está lançando o Concurso de Bolsas 2020, que dará oportunidades 
a muitos estudantes para desenvolverem o seu talento e capacidade no mais tradicional Colégio de 
nossa cidade. O concurso é destinado aos alunos de escolas públicas e particulares, exceto alunos do 
Colégio Don Domênico.  

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas do dia 16 de outubro a 05 de novembro de 2019. 

Poderão ser realizadas pela Internet, através do formulário ou na secretaria do Colégio, das 8h às 15h, de segunda a 
sexta-feira. 

Inscrever-se implica concordar, integralmente, com o presente Regulamento e Normas Gerais, bem como das 
decisões emanadas da Direção e Coordenação Pedagógica.  

 DATA DA PROVA 

09 de novembro de 2019 (sábado) 

HORÁRIO 

6º ano do Ensino Fundamental II e 1º ano do Ensino Médio – das 9h às 12h 

Os portões serão fechados as 8h40. 

 LOCAL 

Colégio Don Domênico  

Av. Dr. Arthur Costa Filho, nº 20 – Vila Maia –Guarujá Tel: 3308-3000 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado será informado ao candidato/responsáveis, que devem comparecer à escola a partir do dia 18 de 
novembro de 2019, não será informado por telefone, e-mail etc.     

 

 

PÚBLICO – ALVO – ALUNOS INGRESSANTES 
Cursará em 2020 

6º Ano do Ensino Fundamental II 
1º Ano Ensino Médio 
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ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATRÍCULAS 

De 19 de novembro a 02 de dezembro na secretaria da escola – das 8h às 16h. 

O candidato contemplado que não comparecer no prazo estipulado para matricula, poderá perder o direito ao 
desconto obtido.   

DAS ORIENTAÇÕES DA PROVA.  
 
A prova será realizada dia 09 de novembro de 2019 (sábado), horário: manhã das 9h às 12h. Terá duração máxima 
de 3 horas e tempo mínimo obrigatório de permanência de 60 minutos. Os alunos devem comparecer ao local 
indicado para a prova com, no mínimo, meia hora de antecedência. Os portões serão fechados as 8h40. Não será 
permitida a entrada após o fechamento dos portões.  

 
É obrigatória a apresentação da cédula de identidade e do comprovante de inscrição, no ato da prova. Todos deverão, 
também, portar lápis n°2, borracha e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). É proibido o uso de qualquer tipo de 
calculadora e o porte de aparelhos eletrônicos de comunicação ou similares.  

 
A prova de avaliação será constituída de questões tipo “testes de múltipla escolha”, sendo que apenas uma delas 
conterá a resposta correta. Serão exigidos conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática e Redação.  
 
A prova conterá 25 questões de Língua Portuguesa, 25 questões de Matemática e Redação. 
 
Por se tratar de concurso, o processo visa aferir conhecimentos, não será deferido qualquer pedido de revisão ou 
vista de prova, divulgação de gabaritos ou devolução de provas. 

 
No dia da prova no período das 9h30 às 11h30, haverá um encontro com os pais ou responsáveis para apresentação 
do sistema didático digital Geekie One.   

 
 

DOS CRITÉRIOS DE BOLSA DE ESTUDO  

1. Serão concedidas Bolsa de estudo que variam de 40%( quarenta por cento)  a 100%(cem por 
cento), sobre o valor nominal de contrato para os alunos que obtiverem excelente 
desempenho. A classificação se dará pela ordem decrescente na prova.   

2. Os critérios de concessão de bolsa são individuais não dependem do resultado coletivo. O 
percentual de desconto não segue uma razão linear. Por exemplo, acertar 50% das questões 
não necessariamente corresponde a 50% de desconto no valor dos serviços. 

3. Na ocorrência de candidatos com igual número de pontos, prevalecerá o melhor desempenho 
em Redação. Não haverá revisão de prova.  

4. Estas Bolsas de estudos serão válidas para a ano no qual o aluno está inscrito. O percentual 
obtido será aplicado sobre o plano de pagamento vigente no ato da matrícula.  
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5. A participação é aberta a qualquer candidato ingressante no colégio que cursará o 6º (sexto) 
ano do Ensino Fundamental II e o 1º ano do Ensino Médio em 2020, através do preenchimento 
de formulário próprio.  

6. As Bolsas de estudos concedidas são pessoais e intransferíveis. Por ocasião da divulgação 
dos resultados, será informada a data limite para a efetivação da matrícula. 

7. As Bolsas de estudos obtidas no concurso não se acumulam com nenhum outro desconto 
porventura já concedido ao candidato. Nesse caso, o candidato poderá optar pelo maior valor.  

8. As Bolsas de estudos serão válidas para o ano letivo de 2020 e mantidas para os demais anos 
do mesmo ciclo em que o aluno se inscreveu. Durante o período em que permanecer 
matriculado no colégio, a manutenção da Bolsa concedida estará condicionada ao seu bom 
comportamento e desempenho escolar, devendo este seguir rigorosamente as regras 
estabelecidas no Regimento Escolar.     

9. As Bolsas de estudos são exclusivamente para prestação de serviços educacionais previsto na 
carga horaria constante no plano pedagógico do curso, ou seja, não incluem o fornecimento do 
material didático ou paradidático, uniforme escolar, ou quaisquer outras despesas posteriores 
ao longo do ano letivo.   

10. No contrato de prestação de serviço consta a “cláusula” do uso obrigatório do material didático 
adotado pelo colégio.   

11. A bolsa de estudos relacionada ao concurso somente serão aplicadas nas mensalidades do(a) 
aluno(a) em caso de inexistência de pendência acadêmica ou financeira, bem como poderá ser 
cancelada em caso ocorrência do seguinte: (I) infração ao ao regimento escolar; (II) infração ao 
contrato de prestação de serviços educacionais; (III) inadimplência de qualquer uma das 
mensalidades contratadas por prazo superior a 60 dias; (IV) retenção do(a) aluno(a) em 
qualquer ano do ciclo educacional; (V) alteração contundente nas regras da economia nacional 
que impliquem na necessidade de revisão de termos e valores contratualmente estabelecidos e 
em caso de solicitação de transferência.  

 
MARCELO MENDES PASSAES 

Diretor  Escolar 


