EDITAL PROCESSO SELETIVO 2020
2 bolsas anuais com 100% de desconto
PROCESSO DE ADMISSÃO / 2020
Conselheiro Lafaiete, 30 de maio de 2019.
Senhores Pais e Responsáveis,
Comunicamos que o processo de admissão para alunos
veteranos do Colégio Nazaré para o ano letivo de 2020 está aberto a
partir desta data, contando com vagas para as turmas do 6º ao 9º
ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio.
1. Descrição do processo
O processo de admissão para 2020 será composto de:
a) Prova escrita;
b) Análise do boletim completo de 2018 e do boletim parcial
e atualizado de 2019.
A lista de aprovados será divulgada na secretaria do colégio
juntamente com um informativo com todos os esclarecimentos
sobre a matrícula. Para garantir sua vaga, o candidato aprovado
deve ser matriculado seguindo todas as orientações e prazos
previstos neste edital.
Os aprovados, acompanhados de pelo menos um de seus pais
ou responsáveis, deverão participar de uma reunião pedagógica,
que tem o objetivo de apresentar a escola e promover um
alinhamento de expectativas entre a instituição, família e aluno.

2. Do objeto
Trata-se de concessão de bolsas de estudo (desconto total no
pagamento do ano escolar, nos termos deste edital)
Será concedida uma bolsa para a fundamental anos finais (6º ano
do Ensino Fundamental ao 9º ano do Ensino Fundamental) e uma
bolsa para o Ensino médio ( 1º serie à 3º série), totalizando 2 bolsas.
3. Da duração
A duração da bolsa é de 1 (um) ano e pode ser renovada ou não a
critério do colégio.
4. Do cancelamento da bolsa
O cancelamento da bolsa poderá ser efetuado por atos
indisciplinares
ou
outros
motivos
que
cabe
ao
colégio analisar.
Cancelada a bolsa, o aluno poderá continuar matriculado, mas,
deverá realizar o pagamento das mensalidades restantes.
5. Do caráter pessoal
A bolsa é intransferível.
6. Do público
As bolsas são para alunos que estudaram no Colégio no ano de
2019.
7. Inscrições
7.1 Local, datas e horários
Local: Após preencher o formulário de inscrição e realizar o
pagamento da taxa, o candidato será orientado sobre data e local
onde será realizada a prova. Data e horário: As inscrições poderão
ser realizadas a partir do dia 30/05/2019 e vão até o dia
30/08/2019, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. As provas
serão realizadas no dia 25/10/2019 (sexta-feira) das 14h às 17h.

7.2 Documentação
•

Ficha de Matrícula completamente preenchida e
assinada pelo responsável financeiro.

•

Cópia da carteira de identidade ou da certidão de
nascimento do candidato.

•

2 (duas) fotos 3×4 recentes do candidato.

•

Boletim completo de 2018 e boletim parcial e
atualizado de 2019.

•

Declaração de escolaridade original.

•

Cópia do comprovante de pagamento da taxa de
inscrição.
Observações:

•

Caso o processo de admissão se mantenha ativo durante
o ano letivo de 2019, além do boletim completo de 2019
, o candidato deverá entregar também o relatório de
notas parciais do ano letivo de 2020.

•

Os boletins devem ser oficiais e emitidos pela secretaria
da escola.

•

As 2 (duas) fotos devem ser idênticas e recentes,
representando a atual aparência do candidato. Caso
isso não ocorra, o candidato poderá ser impedido de
realizar a prova.

•

A inscrição poderá ser feita pelo próprio aluno ou por
seu responsável.

•

A Ficha de Matrícula deverá ser obtida através do site do
colégio ou diretamente na secretaria, e é recomendável
preenchê-las com antecedência, de forma a garantir o
fornecimento de todos os dados ali solicitados.

•

Somente será validada a inscrição cuja documentação
estiver completa e com os formulários devidamente
preenchidos.

7.3. Taxa de inscrição
A taxa de inscrição é de R$ 10,00 (dez reais) e não está
sujeita a devolução.
O pagamento será efetuado diretamente na tesouraria
do Colégio Nazaré, após a realização da inscrição na
secretaria. Caso a taxa de inscrição não esteja paga e o
comprovante não seja apresentado no momento da
conclusão da inscrição na secretaria, o responsável ficará
impedido de concretizar a inscrição do candidato até que o
seu pagamento seja realizado e o comprovante seja
apresentado.
O não pagamento da taxa de inscrição implicará a
eliminação do candidato, mesmo nos casos em que tenha
realizado a prova.

8. Local, horário e data das provas
SÉRIES

1ª DATA

Ensino
Fundamental

HORÁRIO

LOCAL

25/10/2019
14h às 17h

Colégio Nazaré

14h às 17h

Colégio Nazaré

14h às 17h

Colégio Nazaré

6º ao 9º ano
Ensino Médio
1ª e 2ª séries

25/10/2019

Ensino Médio
3ª série

25/10/2019

Observações:

•

Outras datas de provas poderão ser disponibilizadas a
qualquer tempo, desde que haja vagas, e suas
divulgações ocorrerão em nosso site.

•

Mesmo havendo outros dias de prova, cada candidato
somente poderá participar uma única vez do processo
de admissão para 2020.

•

Não será garantida aos candidatos a possibilidade de
inscrição nos dias específicos de realização das provas.

9.

Para fazer as provas
O aluno deverá:
•

Portar cartão de inscrição e carteira de identidade ou
outro documento de identificação com foto recente,
legalmente reconhecido.

•

Ter caneta esferográfica preta ou azul, lápis ou lapiseira,
borracha, régua e apontador (caso use lápis).
Observações:
•

Não será permitido o uso de máquina de calcular ou
similares, nem o acesso a qualquer fonte de
consulta.

•

O candidato não pode levar para o local de provas,
bolsas, mochilas ou aparelhos eletrônicos (como
celulares, Notebook e outros), pois não lhe será
permitido fazer a prova estando em posse de
objetos que não aqueles necessários à sua
execução.

10. Divulgação do resultado
O resultado será divulgado na secretaria do colégio ou por
contato telefônico feito diretamente pela secretaria do Colégio
Nazaré, de acordo com o descrito a seguir:
• As provas serão realizadas no dia 26/10/2019 das
8h às 10h.
• divulgação até o dia 15/11/19
•

Provas eventualmente aplicadas após o dia 26/10/19:
divulgação até duas semanas após a data de aplicação
da prova.

•
11. Prova escrita
Consistirá em uma avaliação composta por 40, sendo
elas, questões de Língua Portuguesa (Gramática,
redação e interpretação de texto) (20), Matemática
(15), Língua estrangeira (5) - (Espanhol ou Inglês).
12. Restrições
Caso o candidato já tenha estudado no Colégio Nazaré, sua
inscrição no presente processo de admissão poderá ser
recusada ou mesmo cancelada, bem como sua matrícula
poderá ser recusada, em virtude de histórico disciplinar
desfavorável, segundo avaliação a critério do Nazaré.

Atenciosamente,
A DIREÇÃO.

