
(*) Não refere-se à 
tabela promocional,
mas sim à tabela 
base sem desconto.

 CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS 2020
REGULAMENTO PARA ENSINO MÉDIO – EXAME

INSCRIÇÕES 

1) Podem inscrever-se e participar  do Concurso de Bolsa de Estudos 2020 os candidatos que ingressarão no
Colégio Visconde de Itaboraí do 1º ao 3º ano do Ensino Médio em 2020. 
a. Alunos que estão matriculados no Colégio Visconde de Itaboraí ou de outra escola em 2019 poderão realizar

o exame de bolsa. 
2) As inscrições serão realizadas na Secretaria do Colégio, das 8:00h às18:00h. O valor da inscrição: 1 Kg de

alimento não perecível, para doação. 

EXAME

3) O exame será realizado nas datas disponibilizadas pelo Colégio.
4) Só será permitido uma  inscrição para a data das provas.
5) O exame é composto por questões de múltipla escolha, sendo 15 de Português e 15 de Matemática.  

a. Os conteúdos das provas são os correspondentes ao que seguem: para 1º ano do Ensino Médio – Conteúdo
do Ens. Fundamental; para 2º do Ensino Médio, conteúdo do Ens. Fund. e do 1º ano no Ens. Médio; para 3º
ano do Ens. Médio, conteúdo do Conteúdo do Ens. Fund. e do 1º e 2º ano no Ens. Médio.

6) No dia do exame de Bolsa, os candidatos deverão chegar ao Colégio até 15 minutos antes do início da prova,
trazendo RG (Documento de Identidade), lápis (ou lapiseira), caneta (preta ou azul) e borracha.

7) Durante a realização do exame de Bolsa, o candidato poderá ingerir bebidas, como água, suco ou isotônico, e
alimentos como frutas, barras de cereais, bolachas, chocolate, etc.  É proibido o consumo de bebidas alcoólicas.

8) Será desclassificado do exame de Bolsa, o candidato que utilizar celular, ipod, rádio comunicador e/ou de outros
meios ilícitos. Casos omissos serão julgados pela Direção do Colégio Visconde de Itaboraí.

9) Devido ao caráter de liberalidade das bolsas, as provas não poderão ser levadas para casa e, os critérios de
concessão de bolsa não estarão sujeitos a revisão. 

10) Os resultados obtidos pelos candidatos serão divulgados até 10 dias após a realização da prova e estarão
disponíveis na secretaria do Colégio.

VALOR DA BOLSA E MATRÍCULA

11) O valor da Bolsa de Estudos será concedido conforme desempenho do aluno conforme tabela abaixo.

12) O valor percentual de bolsa de estudos será descontado somente sobre o valor das mensalidades das séries
correspondentes da Tabela Base (SEM DESCONTO PROMOCIONAL INCLUSO) vigente no dia da matrícula. As
bolsas de estudos não serão cumulativas com outros descontos, prevalecendo o maior desconto.

13) A BOLSA DE ESTUDOS OBTIDA PELO ALUNO TERÁ VALIDADE APENAS NO ANO LETIVO DE 2020,
apenas na série de inscrita. 

14) Os  candidatos  deverão  efetivar  a  sua  reserva  ou  matrícula  até  2  semanas  após  a  divulgação  dos
resultados, na Secretaria do Colégio, sob pena de perder a Bolsa de Estudo. A bolsa de estudos será efetivada
somente  após  o  pagamento  do  valor  referente  à  matrícula.  No  ato  da  matrícula,  deve  ser  comprovada  a
escolaridade anterior. 

15) Casos omissos serão decididos pelo Corpo docente do Colégio Visconde.
16) Todas as cláusulas do Contrato de Prestação de Serviço do Colégio complementam esse regulamento.

Pontos Valor percentual de Bolsa *
5-10 25%
11-17 30%
18-25 35%
26-30 40%

A maior nota do ciclo 50%
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