
CONCUR
RSO DE
E BOLSA
AS
ERAVA
ANGLO VAN GOGH - ITUVE
Para pa
articipar do
o Concursso de Bols
sas, basta
a fazer su a inscrição na
secrretaria da escola
e
e co
omparecerr ao local da
d prova, no
n dia e hoorário marc
cado,
porta
ando um documento
d
com foto.
Este co
oncurso é aberto
a
ae
estudantes
s de todas as escolaa, que des
sejam
conccorrer a bo
olsas de estudo
e
parra a 1ª sé
érie do En
nsino Méd
dio para o ano
letivo
o de 2018..

INS
SCRIÇÕE
ES
As in
nscrições para o con
ncurso de bolsas de
e estudo sã
ão gratuitaas e devem
m ser
feitas na seccretaria do
o colégio , durante o períod
do comprreendido entre
e
13/11/2017 a 01/12/2017
0
7.

PRO
OVA
 Prova para
p
1ª sérrie do Ens
sino Médio
o:
A prrova para a 1ª sériie do Enssino Médio
o será com
mposta dee 30 teste
es de
múlttipla escolh
ha, em que serão co
obrados co
onteúdos da série aanterior (9ºº ano
E.F) de Língu
ua Portuguesa e In
nterpretaçã
ão de Tex
xto, Matem
mática, In
nglês,
Físicca, Químicca, Biologia
a, História e Geografia.
 DATA, HORÁRIO
O E LOCAL
L DE PRO
OVA:
Dia 01/12/2017 (sexta-fe
eira), das 14h às 17
7h, no Colégio Angllo Van Go
ogh –
erava.
Ituve
 DURAÇ
ÇÃO E TEM
MPO MÍNI MO DE PE
ERMANÊN
NCIA:
A prrova terá duração
d
de
e 3 (três) h
horas e o tempo
t
mín
nimo de peermanência
a em
sala de aula é de 1 (uma
a) hora.
O alluno deve comparec
cer ao loca
al de prov
va com pelo menos 30 minuto
os de
ante
ecedência. Não será permitida a entrada de
d retardatários.
 DOCUM
MENTAÇÃ
ÃO E MATE
ERIAL NECESSÁRIO:
No d
dia da provva, o estud
dante deve
erá aprese
entar seu documento
d
o de identidade
original. NÃO será perm
mitido real izar a pro
ova sem documento de identidade
original. Não serão ac
ceitos cóp
pias, ainda que au
utenticadass; carteirinhas
esco
olares ou certidão
c
de
e nascimen
nto.
Mate
erial escola
ar necessá
ário para a realizaçã
ão da prov
va: caneta azul ou preta,
p
lápiss, borracha
a e régua. Não será permitido o uso de calculadorras, bem como
c
celulares e qua
alquer outrro equipam
mento eletrrônico, de comunicaç
c
ção e similares.

É VEDADA a utilização de qualquer outro material senão os especificados
neste edital, sob pena de desclassificação.

CLASSIFICAÇÃO
1ª série do EM:
 1 bolsa de estudos de 100% (exceto material didático) para o 1º
colocado
 1 bolsa de estudos de 50% (exceto material didático) para o 2º colocado.
 1 bolsa de estudos de 30% (exceto material didático) para o 3º colocado
 1 bolsa de estudos de 25% (exceto material didático) para o 4º colocado
 1 bolsa de estudos de 20% (exceto material didático) para o 5º colocado
Os contemplados serão avisados via telefone, e terão 10 (dez) dias para
efetivar a matrícula para o ano letivo de 2018. Em caso de desistência da vaga,
o próximo colocado será chamado. O prêmio concedido é individual e
intransferível e será formalizado somente após a efetivação da matrícula.
O desconto recebido não é cumulativo a qualquer outro tipo de benefício
financeiro concedido pela escola (como por exemplo, desconto concedido para
irmãos), sendo que o responsável poderá optar, no momento da matrícula, pelo
desconto que melhor lhe convier.

CRITÉRIO DE DESEMPATE
Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios, rigorosamente
nesta ordem:
a. candidato que obtiver maior nota em Língua Portuguesa;
b. candidato que obtiver maior nota em Matemática;
c. candidato que tiver realizado a inscrição primeiro.

