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EDITAL DE CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA INGRESSO NO
lo ANO DO ENS看NO MEDIO12021

O Co16gio da Funda9aO Santo And「e informa que, eStaO abertas as insc「I9OeS

Para O COnCurSO de Boisas de Estudo a aiunos que cursarao o IO ano do Ensino
M6dio em 2021, a Parti「 do dia 14/09/2020. A ciassifica9aO Sera feita de aco「do

COm O desempenho dos candidatos nas provas e respeitado o ndmero de boIsas
Ofe「ecidas.

1. DA INSCR容eÅo

l.1. Documentaeao: RG originaI do candidato.
1.2. A insc「i9aO Sera g「atuita e po「 meio do p「eenchimento de formulario on‑iine
disponivel no site www.coIegio鳥a.br/concurso‑de‑boIsa.

1・3. As insc「19OeS 「eaIizadas on‑iine tem confirma9aO gerada e processada

automaticamente○ ○ RG e a assinatu「a do responsaveI somente devem se「

apresentados no dia da p「ova,

1.5・ A abertu「a das inscri96es sera a pa軸r de 14 de setembro (Segunda‑feira) e
O PraZO final pa「a inscri96es sera dia 14 de outubro de 2020 (qua巾a‑feira), at6

as 23h59min,

2. DAS PROVAS

2.1. Data de apiica9aO: 17 de outub「o de 2020 (Sabado).

2.2, Ho「ario: das 9h as 12h,
2,3, LocaI: Co16gio da Funda(看O Santo Andr6, Av。 Principe de Ga看es, 821 ‑

Bairro Principe de Gales ‑ Santo Andr6, S,P,
2.4. O candidato deve「a po巾a「 RG o「iginaI no dia da prova.
2.5. As p「ovas se「負o compostas po「 quest6es de m向tipIa escoIha em ca「ate「
Classificat6rio e sem consulta, de acordo com as di「et「izes cu「「icuia「es das se「ies

COntemP‑adas
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2,6. Disciplinas que fazem parte da Avaljagao二

2・6‑1 15

questOes na area de C6digos e Linguagens (1O de Lingua

Portuguesa e O4 de Lingua lngIesa).
2.6.2 15 quest6es na a「ea de Matematica e Ciencias da Natu「eza (10 de
Matematica e O6 de Ci台ncias).

2.6.3 10 quest6es de Ciencias Humanas (05 de Hist6「ia, 05 de Geog「afia).

3. 1NSTRUe6ES

3,1. No dia da rea=za9aO da p「ova nao se「a pe「mitido ao aIuno:
3.1.1. lng「essar no Iocal da reaIiza9aO das provas ap6s o ho「a「io fixado para

3.1 ,2

Adentrar ou pe「manecer no IocaI das provas com apareihos eIet「6nicos

(teIefone ceIuIa「, tablets e sma巾hones, COmPutadores ou qualquer tipo

de laptop ou notebook, CaicuIadoras, re16gio do tipo databank, iPod e
Simile「es, agenda elet「6nica, bip, 「eCePtO「, g「aVador, fones de ouvido e
COngene「eS), SOb pena de desciassifica9aO, Para que Se eVitem

eventuais tentativas de fraude.
3.2. No dia da realiza9aO da p「OVa O aluno deve「a apresentar o documento de
identidade originai. lnsc「19OeS reaIizadas on‑=ne tem sua confi「ma9aO gerada e
PrOCeSSada automaticamente. Comparece「 ao Iocai p「eviamente estabelecido

COm anteCed合ncia m了nima de vinte minutos do hor書面o fixado pa「a o inicio da

mesma. Trazer lapis, borracha, Caneta eSferografica de tinta preta ou azuI.
3.3. Nao haverまsegunda chamada para a prova. O aIuno que nao compa「ecer no
dia, locaI e ho「a「io acima determinado, Sera autOmaticamente eiiminado do

concu「so de boisas,

3.4. Tera sua prova anulada e sera automaticamente eIiminado do concu「so de

boIsa o aIuno que, durante a reaiiza9aO da prova:

3.4.1 Usar ou tentar utiIizar‑Se de meios frauduientos e/ou iIegais.
3.4.2

For surpreendido dando elou recebendo aux川o pa「a a execu9aO da

PrOVa
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3.4.3

UtiIizar‑Se de Iivros, maquinaS de caIcuIar e/Ou equipamento simiiar,

diciona「io, nOtaS e/Ou imp「essos que fo「em exp「essamente p「Oibidos
e/ou que se comunica「 COm Out「O aIuno,
3.4.4

For surpreendido portando qualquer dos apa「eIhos eiet「6nicos

mencionados no item 3.1 deste regulamento.
3,4.5

Faltar com devido 「espeito pa「a com quaIquer memb「O da equipe de
apiica9aO da prova, COm aS autO「idades p「esentes e/ou com os demais

aiunos.
3.4.6

Recusar‑Se a entregar O material da p「OVa, aO termino do tempo
destinado pa「a a sua reaIiza9aO.

3.4,7

Ausenta「一Se da saIa, em qualquer momento, PO巾ando a foIha de
「espostas, a foiha de texto definitivo eIou o cademo de p「ova.

3.4.8

Perturbar, de qualque「 modo, a O「dem dos t「abaIhos言nco「「endo em

COmPOrtamentO indevido.
3.5. As quest6es serao de m回田pIa escoIha, O aluno deve「a marcar, Pa「a Cada
questao, SOmente uma alte「nativa co「「eta na folha de 「espostas. Se「ao

COnSideradas marca9OeS InCOrretaS aS que eStiverem em desacordo com a foIha
de respostas, tais como: dupia ma「ca9急O, ma「Ca9aO raSurada ou emendada e/ou

CamPO de marca9aO naO PreenChido integraImente.

4. DÅS BOLSAS臣DA CLASSIFiCACÅo

4.1. Serao atribuidas 14 BoIsas de Estudo, de acordo com os pontos obtidos na

prova e a classifica9aO far‑Se‑a em Ordem decrescente" As premIa9OeS SeraO
assim distribuidas:
‑ Do IO (Primeiro) ao 4O (quarto) coIocados, Se「aO atribuidas boisas de 25%○
○ Do 5O (quinto) ao 14o (d6cimo‑quartO) c○○ocados, Serao atribuidas bolsas

de20%.
4.2. Em caso de empate na pontuaeao finaI, O desempate da「‑Se‑a PeIos

Seguintes criterios e ordem:

4.2.1 Maior nota nas quest6es de Lingua Portuguesa.
4.2.2 Maior nota nas quest6es de Matematica.

Ol

4.2.3 Se ainda houver empate, utiiiza「emos as duas州mas quest6es de

Ciencias.
4.3. Havendo desistencia ou impedimento pa「a a mat「了cuIa, O desconto

COntemPlara automaticamente o aIuno seguinte na ordem decrescente da
Ciassifica9aO.
4.4. Perde「a a boIsa durante o ano Ietivo, O boIsista二

4.4.1 Cuja parceia de mensaIidade estive「 com a quita9aO em atraSO aO finaI

dom台s,
4.4.2 Cujo desempenho discipIina「 estive「 comp「Ometido com advertencia(S)
escrita(S) ou suspensao(6es) e ap6s manifesta96es do Conse看ho de

Classe.
4.4.3 Que for 「etido em qualque「 Serie do cu「SO.

5. DO RESULTADO

5.1

A

reia9aO

dos

cIassificados

se「a

pubIicada

no

site

WWW.COiegio.fsa.br/concu「so‑de‑boIsa e na sec「eta「ia do CoI6gio da Funda9aO

Santo Andre, nO dia 26 de outub「o de 2020 (Segunda‑fei「a)"
5.2 O resuItado final se「a pubIicado no site www.coIegio"fsa"br/concurso‑de‑boIsa

e por meio de iista afixada na secreta「ia do CoIegio da Funda9aO Santo And「e, nO
dia 3O de outubro de 2O2O (SeXta‑feira〉タa Pa軸r das 16h.
5.2

Pa「a efeito de premia9aO, aiem da prova ciassificat6ria, Observam‑Se OS

Seguintes crit6rios:
5.2.1 Os aiunos contemplados receberao os procedimentos para mat「了cula

e disporao de um p「azo detr6s dias dteis ap6s a comunica9aO dos

resultados para efetuara matricula, nO ho「釦o das

9h as 15hOO, de

Segunda a sexta‑feira, nO Co16gio da Funda9aO Santo Andr6,
5.2.2 A concessao das boIsas fica condicionada a abertura das turmas, de
aco「do com o ndmero minimo de aIunos a se「estabeIecidopeIa

Entjdade Mantenedo「a.
5.2.3 A referida boisa sefa valida da lO serie a 3O s6「ie do Ensino Medio

も
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Para aS Pa「CeIas com vencimentos de janei「O a dezemb「O, e a

Cada ano subsequente, have「a reajuste da mensalidade de

acordo com o estipulado pela institui9aO.
5.2,4A continuidade da boIsa concedidaesta「負

sujeita a ava=a9aO

discipIina「 e acad合mica no finaI de cada ano letivo, aIemda
reguiaridade financeira, em COnfo「midade com os c「iterios estipuIados

no item 4.4 acima,

6, D⑫S醗臣の凹RSOS

6.1 E assegurado aos candidatos a inte「POSi9aO de 「ecu「SO em 「aZaO do resuItado

do concurso, nO P「aZO de 24 horas, COntadas a pa巾r da pubIica9負O do 「espectivo

resultado.
6,2 O recu「so devera ser protocoIado na sec「etaria do CoIegio da Funda9aO

Santo Andre ate as 15h, nO P「aZO aCima desc「ito, Sendo que os resuItados dos
「ecursos serao pubiicados no site www,COlegio.fsa.br/concu「so‑de‑boIsa e po「

meio de Iista afixada na sec「etaria do Coiegio da Funda9aO Santo And「e・

6.3 Nao cabera nenhum out「O reCu「SO COntra a decisao da Banca de SeIe9aO,
6.4 Se do exame de 「ecursos resuItarem anuIa9aO de questao integ「ante de

PrOVa, a POntua9aO COrreSPOndente a essa questao sera atribuida a todos os
Candidatos, independentemente de te「em recorrido,
6.5 A fundamenta9aO COnStitui pressuposto pa「a o conhecimento do recurso,
devendo o candidato se「 CIa「o, COnSistente e objetivo. Recu「so inconsistente ou
intempestivo sera preIimina「mente indefe「ido. Recursos cujo teo「 desrespeite a

Banca de Seie9aO tamb6m se「ao p「eliminarmente indeferidos・

7. DAS D容SPOSie6ES FINAIS

7.1. O candidato nao pode「a Ievar o cademo de quest6es ap6s o t6rmino da

P「OVa・

7.2. O Coi6gio da Funda9aO Santo Andfe nao se responsab師Za「a PO「 Perda ou
extravio de objetos ocorridos durante a 「ealizaeao da prova.
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7.3. O descumprimento de quaisquer disposi96es deste EditaI peio aIuno
implicara em sua elimina9aO do concu「SO.

7.4. Os casos omissos a este reguIamento serao resoIvidos peIa Equipe
Administ「ativa e Pedag6gica da Funda9aO Santo And「e・
7.5・ O p「esente reguIamento entra「a em vigo「 na data de sua pubIica9aO"

7.6. Serao incorporados a este EditaI, Para tOdos os efeitos, Editais
COmPIementares que vie「em a ser publicados peIo Coiegio da Funda9aO Santo

Andfe.
7,7"

O participante e eventuais acompanhantes devem observar o uso

Obrigat6rio de mascara durante toda estadia nas depend6ncias da Funda9aO

Santo Andr6, bem como observar os procedimentos de distanciamento e
higiene.

Santo And「e, Ol de setemb「o de 2020
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CRONOGRAMA DO CONCURSO DE BOLSA DE ESTUDO PARA

INGRESSO EM 2021 NO 19ANO DO ENSINO MEDIO

iNSCRICÅo: De 14/09/2020 a 14llO/2020

DATA DA PROVA: 17/10/2O2O
RESU町ADO DA PROVA: 26/10/2020

RECURSO: 27/10/2020
RESULTADO FiNAし: 30llO/2020

