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EDITAL CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO 1º ANO/ENSINO MÉDIO PARA 2022 
COLÉGIO FRANCISCANO CORAÇÃO DE MARIA 

 
REGULAMENTO 

 

O COLÉGIO FRANCISCANO CORAÇÃO DE MARIA, promoverá para o ano Letivo de 2022 um PROCESSO SELETIVO 

para concessão de descontos em conformidade com o Regulamento abaixo: 

A Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus, mantenedora do Colégio Franciscano Coração de 

Maria vem tornar ao público o presente Edital, que visa o processo seletivo para concessão de bolsas de estudo aos 

alunos que serão matriculados na Instituição de Ensino Colégio Franciscano Coração de Maria no qual instituiu uma 

Comissão do Processo Seletivo 2022 para aplicar o CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - Concessão de bolsas de estudo para o 1º (Primeiro) Ano do Ensino Médio. Bolsas de Estudo Integrais ou Parciais 

do valor das parcelas da anuidade para o ano letivo de 2022.  

 

2. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO  

2.1 Poderão participar do processo de seleção todos (as) os (as) candidatos (as), proprietários de dados, que se 

enquadrarem nos critérios estabelecidos nesse Edital de concessão de bolsas de estudos para o ano de 2022 e que 

apresentarem a documentação completa no ato da inscrição (vide anexo 3); 

2.2 Esse concurso tem a finalidade de conceder aos alunos bolsas de estudos, integral ou parcial, que serão válidas 

somente para o ano letivo de 2022, concedendo para tanto as porcentagens e quantidades abaixo relacionadas. 

Percentual da Bolsa Classificação Quantidade de vagas 

100% 1º Lugar 01 

50% 2º Lugar 01 

25% 3º e 4° lugar 02 
 

2.3 Para efeitos de concessão de bolsa, nos moldes da tabela, acima, será elaborada uma lista geral de classificação.  

2.4 Os classificados serão beneficiados, para efeito de concessão de Bolsas, de acordo com a quantidade de bolsas 

acima disposta. 

2.5 Os percentuais de bolsa supracitados não serão aplicados à parcela referente à matrícula (PARCELA 01/2022). 

2.6.A Bolsa de estudos, parcial ou integral, será o ÚNICO DESCONTO CONCEDIDO ao classificado, inclusive no caso 

de irmãos, pois o desconto não é cumulativo. Nenhum outro benefício anteriormente concedido será agregado ao 

desconto conquistado. 
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2.7. O Candidato contemplado deverá zelar pela manutenção da bolsa durante todo o ano letivo, através de bom 

rendimento acadêmico e de boa conduta no espaço escolar. O bom rendimento acadêmico se caracteriza pela obtenção 

de um resultado igual ou acima de 70% (setenta por cento) do total de pontos em cada etapa em todas as disciplinas. 

O BAIXO APROVEITAMENTO NOS ESTUDOS E A INDISCIPLINA NO MEIO ESCOLAR RESULTARÃO NO 

CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO IMEDIATAMENTE. 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

Período das inscrições: vide anexo 2 

Relação de documentos: vide anexo 3 

Horários e Local: 8h às 16h (2ª à 6ª feira) na Secretaria do Colégio Franciscano Coração de Maria – Rua 

Desembargador Onofre Mendes Junior, 180 – Candelária – Belo Horizonte/MG. 

3.1 Têm legitimidade para efetuar a inscrição do candidato, seu representante legal ou um procurador, nos termos da 

lei. 

3.2 A inscrição tem o valor de R$50,00 (cinquenta reais) que deverá ser pago em espécie. (Não aceitamos cartões de 

crédito, débito, pix). 

 

4 DA PROVA 

4.1 O concurso constará de uma só etapa, de caráter classificatório: 

4.5 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas e será realizada nas dependências do Colégio Franciscano Coração 

de Maria, na data estabelecida e horário constantes no anexo 2.  

4.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 20 

(vinte) minutos do horário previsto, munido de: 

I – Comprovante de inscrição; 

II – Original de um dos documentos a seguir: Carteira de Identidade (CI), Certidão de Nascimento. 

III – Lápis preto nº. 2, borracha macia e caneta esferográfica preta ou azul. 

§ 1.º Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 

§ 2.º Não serão aceitos como documentos de identidade: Carteira de Estudante, documentos ilegíveis, não identificáveis 

e/ou danificados. 

§ 3.º É proibida a entrada do participante no local de prova sem a máscara de proteção à Covid19 e após início da prova. 

4.7 No dia da realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer, no local do exame, 

com todo e quaisquer aparelhos eletrônicos (agendas eletrônicas, gravador, notebook, palmtop, smartphone, 

fone de ouvido com bluetooth, iPod, MP4, etc). 

4.7.1. Durante a realização da prova, não será permitida espécie alguma de consulta ou comunicação entre os 

candidatos nem a utilização de livros, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
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4.8 Para a realização da prova, o candidato lerá as perguntas no Caderno de Questões e marcará suas respostas na 

Folha de Respostas, com caneta esferográfica azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para a 

correção. 

4.8.1 Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1 (uma) hora. 

4.8.2 Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 

que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 

4.8.3 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

5.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de classificação. 

5.2 A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos percentuais para a concessão da bolsa, de acordo 

com a quantidade de acertos por questões. 

1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

TIPO DE 
PROVA 

CONTEÚDO 
Nº DE 

QUESTÕES 
TOTAL EM 
PONTOS 

OBJETIVA 

Língua Portuguesa 15 15 pontos 

Matemática 15 15  pontos 

Conhecimentos Gerais 10 10 pontos 

DISCURSIVA Redação ------ 20 pontos 

TOTAL DE PONTOS = 60 PONTOS = 100% 

5.3 O candidato que não comparecer na data e horário marcado para a prova, não cumprir o prazo estabelecido, não 

apresentar qualquer dos documentos solicitados ou infringir os dispositivos deste regulamento. Será automaticamente 

desclassificado e perderá a oportunidade de obter a bolsa, que ficará à disposição do Colégio Franciscano Coração de 

Maria. 

 

6.  DO RESULTADO 

6.1 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será na data estabelecida no anexo 2 e estará disponível 

somente na Secretaria do COLÉGIO. 

6.1.1 Em caso de empate considerar-se-á a pontuação maior, conforme a sequência para cada segmento: Língua 

Portuguesa, Matemática, Redação e Conhecimentos Gerais. 

a) Maior nota nas questões de Português; 

b) Maior nota nas questões de Matemática; 

c) Maior nota na Redação  

d) Maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais. 
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6.1.2 Será considerado classificado o candidato que obtiver um percentual igual ou superior a 70% (setenta por cento) 

da prova. 

6.2 O concurso só é válido para o ano letivo de 2022. Em casos de interrupções do curso, por qualquer motivo, o 

aluno perderá a bolsa.  

6.3 Os artigos deste Regulamento poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou o evento que lhe disser respeito.  

6.4 As ocorrências, durante a aplicação e a realização da prova e não previstas neste Regulamento serão resolvidas, 

no local de sua realização, pela Comissão do Processo Seletivo 2022. 

 

7. DA MATRÍCULA 

7.1. São condições para o deferimento da matrícula, das bolsas concedidos através deste regulamento: 

I- comprovar, através de documentação específica, estar apto para frequentar a série escolar correspondente a 

bolsa concedida; 

II- preencher os documentos exigidos para o deferimento da matrícula e entregá-los na data estipulada. 

7.2. O nome do candidato na lista dos pré-classificados não lhe garante direito a bolsa. 

 

8. A BOLSAS É INTRANSFERÍVEL, VALENDO SOMENTE PARA O CANDIDATO CLASSIFICADO. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 2022 é composta por: Diretor(a) Escolar, Coordenador(a), , Secretário(a) 

Escolar, um(a) Professor(a) e um Assistente Administrativo, definidos pela Direção. 

9.2 Sob nenhum pretexto haverá revisão e/ou vista de prova. 

9.3 Não haverá substituição da folha de resposta; 

9.4 Dúvidas de qualquer natureza acerca dos resultados serão esclarecidas pela Comissão do Processo Seletivo, não 

cabendo recurso de qualquer natureza.  

9.5 Não estão inclusos na bolsa integral ou parcial: materiais didáticos, livros paradidáticos, uniforme, 

atividades extraclasse, alimentação, transporte, custos com segunda via de documentos, e outros de natureza 

opcional e/ou pessoal, tais como: passeios pedagógicos, inscrições de cursos ou em campeonatos estudantis, 

presentes referente às datas comemorativas e outros afins. 

9.6 Caso o aluno receba qualquer outro benefício e/ou desconto (pagamento antecipado mensal / semestral /anual, 

Melhor Escola, SAAE, SINPRO ou PROBENS) deverá optar pelo que melhor o beneficie. Prevalecerá apenas um único 

benefício e/ou desconto. 

9.7 Durante as provas um funcionário permanecerá a disposição de candidatos e seus respectivos responsáveis para 

que todos possam obter informações sobre a escola. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo1: Conteúdos definidos segundo o PCN’s, com a seguinte distribuição: 

15 questões de Português, 15 questões de Matemática (sobre conteúdos referentes às séries anteriores, já cursadas 

pelo candidato), 10 questões sobre Conhecimentos Gerais (abordando temas como: Ciências e Tecnologia, Cultura e 

Atualidades) e uma Redação (cujo tema será apresentado na hora da prova). 

 

Anexo 2: Datas e horário. 

Período de Inscrições ................................................................................ 16/11/2021 a 19/11/2021 

Data prevista para a aplicação da prova ................................................... 27/11/2021 

Horário de aplicação da prova ................................................................... 08h às 11h 

Data prevista para a divulgação do resultado do Processo Seletivo .... 03/12/2021 

Término do período para matrículas ......................................................... 20/12/2021 

 

Anexo 3: Documentação para inscrição 

ALUNOS NOVATOS:  

Preencher a ficha de inscrição da Secretaria da Unidade Candelária, fazer o pagamento da taxa de inscrição e 

apresentar a documentação abaixo: (Não aceitamos cartões de crédito, débito, pix). 

1. Declaração de escolaridade; 

2. Declaração de nada consta da escola anterior; 

3. Cópia e original da certidão de nascimento do(a) aluno(a); 

4. Cópia CPF e RG do(a) aluno(a); 

5. Cópia CPF e RG dos pais; 

6. Cópia CPF e RG do Responsável Financeiro, caso este seja diferente dos pais; 

7. Cópia do comprovante de endereço (em nome do responsável financeiro); 

 

VETERANOS:  

Preencher a ficha de inscrição da Secretaria da Unidade Candelária e fazer o pagamento da taxa de inscrição. (Não 

aceitamos cartões de crédito, débito, pix). 

 

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021. 

 

Comissão do Processo Seletivo 2022. 


