REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO 2022
O COLÉGIO ALTERNATIVO, POR SUA MANTENEDORA E DIRETORIA, PUBLICA O
REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS PARA O ANO LETIVO DE 2022.
Pelo presente EDITAL, ficam abertas as INSCRIÇÕES para o Concurso de Bolsas de Estudos 2022 do
Colégio Alternativo, localizado na Rua dos Cajueiros, nº 1040, Setor Residencial Norte – Sinop/MT, conforme
as seguintes condições:
1. DO OBJETIVO
O Colégio Alternativo, instituição de ensino privada, mantida pela Sociedade Educacional Maringá
Ltda, oferta regularmente o Programa de Bolsas de Estudo que tem o objetivo de estimular estudantes e
famílias a se envolverem sistematicamente com o bom desempenho acadêmico.
O Concurso de Bolsas de Estudo do Colégio Alternativo está aberto a estudantes de escolas públicas e
particulares que ingressarão no 6º, 7º, 8º e 9º do Ensino Fundamental, bem como 1º, 2º e 3º do EnsinoMédio no
ano letivo de 2022.
2. DAS BOLSAS
Para 2022, será oferecida 1 bolsa integral (100% de desconto) para o melhor colocado (a) na classificação
geral, de cada segmento, ou seja, 1 bolsa integral para o Ensino Fundamental e 1 bolsa para o Ensino Médio.
Além das 2 bolsas integrais, serão destinadas 9 bolsas parciais com 50% de desconto, distribuídas nas séries e
turnos, conforme a seguinte tabela:
ANO/TURMA
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
1º Ano
2º Ano
3º Ano
2º Ano
3º Ano
TOTAL

TURNO

Matutino

SEGMENTO

Ensino Fundamental

Diurno
Ensino Médio
Noturno

BOLSA
50%
01
01
01
01
01
01
01
01
01
09

BOLSA
100%

01

01

02

Além da classificação, como condição para fazer jus a bolsa de estudo, o (a) classificado (a), no
resultado final do concurso, para a bolsa integral de 100% deverá ter no mínimo 70% de acertos e para a bolsa
parcial de 50% a pontuação mínima será de 60%.
É importante mencionar que as bolsas são intransferíveis, valendo somente para o candidato
classificado e, caso o candidato que tiver direito a bolsa não se matricular, a mesma não será repassada ao
próximo classificado, consequentemente, ficando sem preenchimento da vaga.
Em caso de empate, será considerada a maior nota global do boletim escolar do ano letivo vigente até
o 3º bimestre, devendo os candidatos apresentarem o boletim escolar assinado pela direção da instituição
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escolar em que estudam, em um período de até 3 dias após a divulgação dos resultados.
Os candidatos classificados e beneficiados pelo presente Programa de Bolsas de Estudos terão suas
vagas e descontos garantidos somente para o ano letivo de 2022, devendo os bolsistas participarem dos
Concursos de Bolsas para os anos subsequentes.
3. DA INSCRIÇÃO
 Para a inscrição será cobrada uma taxa de R$ 10,00 (dez reais). A inscrição deve ser feita na secretaria
do colégio, a partir do dia 7 de outubro de 2021, com encerramento no dia 27 de outubro de 2021
às 18 horas.
 O comprovante será entregue no momento da inscrição, após a efetuação do pagamento da taxa.
 O comprovante de inscrição deverá ser apresentado no dia da aplicação da prova, juntamente com um
documento oficial com foto.
 A responsabilidade e veracidade dos dados cadastrais solicitados no formulário de inscrição são do
participante e qualquer irregularidade, mesmo que constatada após a realização do concurso e
atribuição da bolsa de estudos, pode acarretar na anulação dos benefícios concedidos pela escola.
4.

DAS PROVAS

As provas serão realizadas presencialmente, no Colégio Alternativo, localizado na Rua dos Cajueiros,
nº 1040 – Setor Residencial Norte, Sinop/MT.


Para alunos que cursarão, em 2022, o 6º ano do Ensino Fundamental: prova com 20 questões
divididas entre matemática, português e atualidades, com 4 alternativas cada, das quais apenas uma
é a correta.



Para alunos que cursarão, em 2022, o 7º ano e 8º ano do Ensino Fundamental: prova com 24 questões
divididas entre matemática, português e atualidades, com 4 alternativas cada, das quais apenas uma
é a correta.



Para alunos que cursarão, em 2022, o 9º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio:
prova com 24 questões divididas entre matemática, português e atualidades, com 5 alternativas cada,
das quais apenas uma é a correta.



Para alunos que cursarão, em 2022, o 2º e 3º anos do Ensino Médio: prova com 36 questões divididas
entre as 4 áreas do conhecimento, com 5 alternativas cada, das quais apenas uma é a correta.

5. DAS DATAS E HORÁRIOS
A aplicação das provas ocorrerá em datas distintas, de acordo com a vaga de interesse do candidato,
sendo realizada da seguinte forma:
 No dia 28 de outubro:
Para os alunos que cursarão em 2022 as turmas do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental – Com início às
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14 horas e término às 17 horas do horário local.
Para os alunos que cursarão em 2022 as turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio – Com início às
19 horas e término às 22 horas do horário local.
 No dia 29 de outubro:
Para os alunos que cursarão em 2022 as turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Com início às
14 horas e término às 17 horas do horário local.
6. DOS RESULTADOS
O resultado será disponibilizado até 5 dias após a realização da prova, pelo site do Colégio
Alternativo e na secretaria do Colégio.
7. DA MATRÍCULA
O candidato classificado deverá efetivar sua matrícula até o dia 20 de novembro de 2021.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO BOLSISTA
Cumpre observar, preliminarmente, que os alunos beneficiados pelo Programa de Bolsas de Estudo do
Colégio Alternativo devem cumprir as seguintes condições:






Manter desempenho acadêmico que resulte em média igual ou superior a 7,0 (sete) em
todos oscomponentes curriculares;
Não apresentar problemas disciplinares que resultem em advertências ou suspensão;
Manter pontualidade nos pagamentos das mensalidades com desconto;
Colaborar na realização de eventos e atividades promovidos pelo Colégio;
Frequentar 80% das aulas e das atividades extracurriculares, salvo por motivo de doença
evidenciadapor Atestado Médico.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os estudantes deverão comparecer ao local para a realização da prova comantecedência de 30 (trinta)
minutos, portando documento com foto, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica preta ou
azul.
É expressamente proibido ao candidato usar aparelhos eletrônicos, comunicar-se com outro candidato
e, ainda, consultar livro ou qualquer anotação.
Sob nenhum pretexto, haverá revisão e/ou vista de prova.
Não será permitida a matrícula de aluno ou ex-aluno transferido por questões disciplinares ou com
pendência financeira com a Mantenedora do Colégio Alternativo.
Ressalta-se que não estão inclusos nas Bolsas de Estudos os custos dos seguintes itens:
 Material didático apostilado;
 Uniforme;
 Atividades extraclasses;
 Curso complementares, eventos e palestras;
 Progressão Parcial (Dependência);
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Segunda chamada;
Outros afins de natureza opcional e/ou pessoal.

Registre-se que os benefícios e/ou descontos não são cumulativos. Nesta esteira, o aluno bolsista
favorecido por qualquer outro benefício, convênio ou desconto família, deverá optar por aquele que
proporciona o maior abatimento.
Em virtude de todo o exposto, vale ratificar que, o descumprimento de qualquer das disposições e
regras integrantes nesse EDITAL poderá acarretar no desligamento compulsório do Programa de Bolsas e a
perda da Bolsa de Estudo.
Ocorrências não previstas neste Regulamento serão resolvidas pela direção.

Sinop, 07 de outubro de 2021.

Nelgilney W. Denardi
Diretor
Colégio Alternativo

Cleunice F. da Silva
Coordenadora
Colégio Alternativo

Marcelo Caires
Coordenador
Colégio Alternativo
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