REGULAMENTO

Sabemos que a educação é prioridade entre as famílias e se constitui como direito fundamental de cada aluno.
Pensando nisto, a Escola SEB Dom Bosco propõe o Concurso de Bolsas, um evento destinado à concessão de
bolsas por mérito acadêmico a candidatos que apresentem um bom desempenho intelectual, através de uma
prova composta por conteúdos correspondentes a faixa etária e a escolaridade de cada candidato.

CONDIÇÕES GERAIS
1. Os concursos de bolsas poderão ser ofertados para os segmentos: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e
Ensino Médio nas unidades Ahú, Batel e Mercês para o Terceirão, e Curso Pré-Vestibular, nas unidades Curso
Batel e Mueller.
1.1 As provas para o concurso de bolsas ocorrem de acordo com as datas informadas no site da
instituição.
1.2 As provas poderão abranger os conteúdos específicos e segmentados, de acordo com a
unidade em que ocorrerá o evento.
1.3 Os descontos concedidos não operam em caráter social, mas sim por mérito do aluno com base
em seu desempenho na prova do concurso.
1.4 Os descontos serão regidos conforme contrato de Prestação de Serviços Educacionais da
instituição.
1.5 A oferta dos turnos para matrículas aos beneficiados pela bolsa, será concedido pela
liberalidade da instituição, podendo, dessa forma, as vagas do evento serem destinadas
apenas para o turno Manhã ou Tarde.
1.6 No dia da prova o estudante deverá estar de posse de seu documento de identidade com foto
e caneta esferográfica de tinta preta.
1.7 O prazo para a efetivação da matrícula com o benefício do desconto é de uma semana, a contar
da data de realização da prova.

PARA OS CONCURSOS REALIZADOS NA UNIDADE: CURSO BATEL E MUELLER
•

Destinada às vagas do Terceirão e Pré-Vestibular, a prova é composta por 30 questões objetivas
de conhecimentos gerais, não abrangendo conteúdos das disciplinas Língua Estrangeira, Filosofia
e Sociologia. Também não haverá Redação.

PARA OS CONCURSOS REALIZADOS NAS UNIDADES DO COLÉGIO: AHÚ, BATEL E MERCÊS
•

A prova será composta por questões objetivas de Matemática e Língua Portuguesa, em que para
Ensino Fundamental II, 6º ao 9º ano, a avaliação será composta por 20 questões e para Ensino
Médio, 1ª a 3ª série, a avaliação será composta por 40 questões.

