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EDITAL
O Colégio Anchieta, mantido pela Unidos Para Educar Sociedade LTDA, CNPJ 03.685.564/00017-64,
situado à rua Pedro Medeiros Guerra nº 144, CEP 45.985-114 através da sua representante legal
Ireni Alves dos Santos, torna público o seu processo seletivo para o concurso de bolsas para o ano
letivo de 2021.
O presente concurso irá conceder bolsas parciais de estudos para alunos do Ensino Fundamental II
e Ensino Médio, conforme tabela abaixo.
ENSINO MÉDIO

ENSINO FUNDAMENTAL II

TURMA
1º ANO

N° DE BOLSAS
01 BOLSA

DESCONTO
50%

TURMA
6º ANO

N° DE BOLSAS
03 BOLSAS

DESCONTO
40%

1º ANO
2º ANO
2º ANO

03 BOLSAS
01 BOLSA
03 BOLSAS

40%

7º ANO
8º ANO
9º ANO

02 BOLSAS
02 BOLSAS
02 BOLSAS

40%

3º ANO
3º ANO

01 BOLSA
03 BOLSAS

50%
40%

50%
40%

40%
40%

PERFIL DO CANDIDATO:
É condição essencial para concessão da bolsa de estudos que o aluno esteja regularmente
matriculado em 2020 em escola pública ou privada;
• Ter entre 11 e 15 anos de idade completos em 31 /12/ 2021;
• A família deste aluno deve comprometer-se a adquirir o material pedagógico indicado pelo
Colégio Anchieta;
• Ter atitude, comprometimento com os estudos para aproveitar os benefícios do programa de
bolsas de estudo;
• Não estar com dependência;
• Não ter reprovação no histórico escolar ou boletim.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
DESEMPENHO ACADÊMICO:

O aluno deverá enviar o boletim de 2019 e 2020 devidamente carimbado e assinado pela direção
da escola de origem. O boletim será analisado pela comissão instituída para o concurso.
INTERESSE PESSOAL:

O aluno deverá enviar uma exposição das motivações em estudar no Colégio Anchieta.
Essa exposição será realizada em forma de redação com limite de 15 linhas para o Fundamental II
e 30 linhas para o Ensino Médio. A redação será em Língua Portuguesa, seguindo as normas cultas
de linguagem.
O aluno deverá enviar um vídeo de 1 a 2 minutos, no máximo, falando da sua trajetória como
estudante. O aluno deverá fazer upload e enviar o link o vídeo, no formulário de inscrição.

DAS INSCRIÇÕES:
O período de inscrições será do dia 06/11/2020 a 13/11/2020. O processo será feito on-line nesse
mesmo período, preenchendo o formulário no link: www.anchietaobjetivo.com.br/concurso2021

DA AVALIAÇÃO:
Uma comissão designada pela escola fará uma criteriosa avaliação que levará em conta os critérios
exigidos neste edital.

DO RESULTADO DO CONCURSO:
O resultado da avaliação será divulgado no site da escola ou através do telefone no dia 16/11/2020.

DA MATRÍCULA:
O candidato classificado deverá efetuar a matrícula no período de 19/11/2020 a 16/12/2020.
Ao comparecer para a matrícula a família deverá apresentar os seguintes documentos:
• Histórico Escolar
• Cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade
• Declaração de Escolaridade
• Comprovante de residência
• Cópia dos documentos dos responsáveis RG e CPF.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO:
O candidato que não cumprir o prazo estabelecido, não apresentar todos os documentos exigidos
ou não confirmar a veracidade das informações declaradas no ato de inscrição será desclassificado
e perderá o direito a bolsa.

DA VALIDADE DA BOLSA:
A bolsa concedida terá validade para o ano de 2021.

DA MANUTENÇÃO DA BOLSA:
• Desempenho acadêmico;
• Desempenho disciplinar;
• Pagamento em dia das mensalidades;
O desconto do programa das bolsas não é acumulativo e não pode ser utilizado com nenhum outro.

CRONOGRAMA:
•
•
•
•

Período de inscrições: 06/11/2020 a 12/11/2020
Aplicação da seleção: 06/11/2020 a 12/11/2020
Divulgação de resultados: 16/11/2020
Matrículas dos contemplados: 19/11/2020 a 16/12/2020

Teixeira de Freitas, 05 de Novembro de 2020.

