
 

  

 

CONCURSO DE BOLSA COLÉGIO FSA 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
PROVA REALIZADA DIA 28/10/2017 ÀS 9H 

1º ANO - ENSINO MÉDIO 

POSIÇÃO  CANDIDATO  PONTOS  NOTA DA 
REDAÇÃO 

1º  Beatriz Sandrini Roseguine da Cruz  33  - 

2  Henrique Kano Cortezi  29  8,5 

3  Leticia Kano Cortezi  29  6,8 

4  Laura Ruzgas Alves  26  9 

5  Enrico Sales Fabri  26  7 

6  Carlos Eduardo Tumiati Bussi  25  9,7 

7  Mauricio Mendonça Marrubia  25  8,2 

8  Anna Beatriz dos Santos  25  6,4 

9  Pedro Amancio Collato  23  5,6 

10  Giovanna Chauvin  23  5,1 
 

5.2. Para efeito de premiação, além da prova classificatória, observam-se os           

seguintes critérios:  

-Os alunos contemplados receberão os procedimentos para matrícula e disporão de           

um prazo de cinco dias úteis após a comunicação dos resultados para efetuar             

a matrícula, no horário das 8h às 17h00, de segunda a sexta-feira, no Colégio              

da Fundação Santo André.  

CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ 
AV. PRÍNCIPE DE GALES, 821 - CEP 09060-650 - 11 4979-3329 



 

  

CONCURSO DE BOLSA COLÉGIO FSA 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

PROVA REALIZADA DIA 28/10/2017 ÀS 9H 

9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II 

POSIÇÃO  CANDIDATO  PONTOS 

1º  Vitor Antenor de Oliveira  32 

2º  Gabriel Brito  29 

3º  Raíssa Roviller de Figueiredo  24 

4º  Italo Paladino Luque  20 

5º  Julia Contar Milan  19 

6º  Nelcina Karollyne Rodrigues  11 
 

PROVA REALIZADA DIA 28/11/2017 ÀS 9H 

8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II 

POSIÇÃO  CANDIDATO  PONTOS 

1º  Anthony Viktor Perin de Lima  13 
 
5.2. Para efeito de premiação, além da prova classificatória, observam-se os           

seguintes critérios:  

-Os alunos contemplados receberão os procedimentos para matrícula e disporão de           

um prazo de cinco dias úteis após a comunicação dos resultados para efetuar             

a matrícula, no horário das 8h às 17h00, de segunda a sexta-feira, no Colégio              

da Fundação Santo André.  
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ 
AV. PRÍNCIPE DE GALES, 821 - CEP 09060-650 - 11 4979-3329 


