
 

EDITAL CONCURSO DE BOLSAS DO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO 

CONCURSO DE BOLSAS Nº 01/2020 

 

O Colégio São Sebastião — Educação Infantil e ensino Fundamental Ltda., 

devidamente inscrito no CNPJ sob o nº de 04.778.582/0001-92, torna público e faz 

saber que realizará Concurso de Bolsas de Estudos para a primeira série do Ensino 

Médio de 2020 e para sexto ano do Ensino Fundamental de 2020, conforme disposições 

que passam a fazer parte integrante deste Edital. 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O presente Programa é destinado aos alunos que queiram ingressar no Colégio São 
Sebastião no ano letivo de 2020 e que estejam regularmente matriculados nas escolas 
municipais, estaduais ou particulares e para os alunos regularmente matriculados no 
Colégio São Sebastião no ano letivo de 2019. 

2. Fica resguardado o direito esculpido no S 1º do art. 1º, da Lei nº 12.142, de 08 de 
dezembro de 2005, que estabelece períodos para a realização de concursos ou 
processos seletivos para provimento de cargos públicos e de exames vestibulares no 
âmbito do Estado de São Paulo, aos candidatos que assim requererem, mediante o 
atendimento dos demais requisitos fixados na norma. 

 

II. DAS INSCRIÇÕES 

1. As inscrições para o processo seletivo serão efetuadas pessoalmente na Secretaria 
do Colégio São Sebastião, situado na Rua Agripino José do Nascimento, 177, no 
período de 01 a 18/10/2019, das 8h às 17h. 

2. Não serão aceitas inscrições por telefone, mensagens de texto, redes sociais ou 
qualquer tipo de mecanismo via internet. 

3. O pai ou responsável legal do (a) candidato (a) deverá comparecer na Secretaria do 
Colégio, portando cópia dos seguintes documentos para realizar a inscrição: 

a) Cédula de Identidade ou Certidão de Nascimento; 

b) Declaração de Escolaridade; 

c) Cédula de Identidade e CPF dos pais ou responsável legal. 

 

4. Ao inscrever-se, o candidato e ou/responsável declarará, sob as penas da Lei, 
satisfazer as seguintes condições: 

 

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado; ou estrangeiro, na forma da lei; 

b) Ter a idade mínima necessária para o ingresso nas séries para as quais está 
concorrendo a bolsa de estudos. 

 



5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

 

6. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, cabendo aos executores o direito de excluir deste Concurso a qualquer 

momento aquele que preencher com dados incorretos ou incompletos, bem como 

aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 

posteriormente. 

 

7. Fica assegurado às mães lactantes o direito de participarem do concurso, nos critérios 

e condições estabelecidas pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei nº 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000. 

7.1.   A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta condição na respectiva ficha 

de inscrição, para a adoção das providências necessárias pela Comissão Julgadora do 

Concurso. 

7.2. Nos horários previstos para amamentação, as mães poderão retirar-se, 

temporariamente, da sala/local de aplicação da prova, para atendimento aos seus bebês 

em sala especial a ser reservada pela Comissão Julgadora do Concurso. 

 

8. Aos candidatos portadores de necessidades especiais se aplicam, no que couber, as 

normas adequadas para a realização das provas. O Colégio fornecerá condições para 

que as mesmas sejam realizadas em condições ideais. É considerada pessoa portadora 

de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 

8.1. deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para 

o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto Federal nº5.296, de 2004) 

8.2. deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) 

ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004) 

8.3. deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 

no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 

visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais 

a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 600; 

ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo 

Decreto Federal nº 5.296, de 2004) 

8.4. deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas 

de habilidades adaptativas, tais como: 

8.4.1. comunicação; 

8.4.2. cuidado pessoal; 

8.4.3. habilidades sociais; 



8.4.4. utilização dos recurso da comunidade; (Redação dada pelo Decreto Federal nº 

5.296, de 2004); 

8.4.5. saúde e segurança; 

8.4.6. habilidades acadêmicas; 

8.4.7. lazer; 

8.4.8. trabalho; 

8.4.9. deficiência múltipla — associação de duas ou mais deficiências. 

 

9. O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser portador de necessidades 
especiais ou aquele que se declarar e não atender, não será considerado portador de 
necessidades especiais. 

10. A efetivação da inscrição equivale para todos os fins de direito, da expressa 
concordância por parte do responsável pelo candidato, a todas as condições, normas e 
exigências estabelecidas neste Edital. 

 

III. DAS PROVAS.  

1. A prova será realizada no dia 23 de outubro, das 13h30min às 17h (horário de 
Brasília), no Colégio São Sebastião, situado na Rua Agripino José do Nascimento, 
177, na cidade de São Sebastião, SP. 

2. O Colégio São Sebastião e a Comissão Julgadora do Concurso não se 
responsabilizarão por quaisquer despesas decorrentes com transporte de candidatos 
para a realização da prova. 

3. A prova objetiva para todos os candidatos concorrentes a bolsas de estudos para o 
6º ano do Ensino Fundamental será composta de 20 (vinte) questões objetivas de 
múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões referentes aos componentes curriculares de 
Língua Portuguesa e, 10 (dez) questões referentes aos componentes curriculares de 
Matemática. 

4. A prova objetiva para todos os candidatos concorrentes a bolsas de estudos para o 
1º ano do Ensino Médio será composta de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla 
escolha, sendo 10 (dez) questões referentes aos componentes curriculares de Língua 
Portuguesa e, 10 (dez) questões referentes aos componentes curriculares de 
Matemática. 

5. Não serão consideradas para fins de pontuação, as questões cuja resposta contiver 

emendas, rasuras ou mais de uma alternativa assinalada. 

6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 

mínima de 30 (trinta minutos), munido dos seguintes documentos: cédula de identidade, 

além de caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

7. Em hipótese alguma será permitido o ingresso de retardatários na Escola, qualquer 

que seja o motivo do atraso. 

8. Não será permitido ao candidato fazer a prova fora do horário e local divulgado, seja 

qual for o motivo, não havendo segunda chamada ou repetição de provas. 



9. Não serão permitidos consultas a livros ou anotações de qualquer natureza, bem 

como serão proibidos o porte e o uso de quaisquer aparelhos eletrônicos, de 

comunicação de qualquer espécie, máquina de calcular elou agenda eletrônica, 

celulares ou tablets, além do uso de boné, boina, chapéu, gorro, lenço e/ou qualquer 

outro acessório similar. 

10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo, o 

candidato que, durante a realização da prova: 

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para sua realização; 

b) recusar-se a entregar o material de aplicação da prova; 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

11. O candidato deverá assinar a lista de presença, sendo vedada a aposição de rubrica. 

12. Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao processo 

seletivo no recinto de aplicação das provas, em nenhuma hipótese elou mediante 

qualquer argumento. 

13. A prova para todos os candidatos terá a duração máxima de 3h30min, 

compreendendo o período das 13h30min às 17h. 

14. O candidato só poderá ausentar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora de seu 

início. 

 

IV.  DOS RESULTADOS 

1. A divulgação dos resultados das provas, estarão disponíveis na Secretaria do 

Colégio São Sebastião, a partir do dia 01 de novembro de 2.020. 

2. Nos casos de empate na média final, o desempate dar-se-á pela aplicação sucessiva, 
dos seguintes critérios: 

a) Maior nota em Português; 

b) Maior nota em Matemática. 

c) persistindo o empate, prevalecerá o candidato de maior idade. 

3. Não serão fornecidos quaisquer atestados, certificados e/ou certidões relativas a 
classificação ou a nota dos candidatos, valendo para tal fim, os resultados divulgados, 
não cabendo a revisão das provas, sob argumento ou hipótese alguma. 

 

V. DA MATRICULA 

1. Os candidatos que lograrem êxito no Processo Seletivo deverão matricular-se, no 
período de 04 a 13 de novembro na Secretaria do Colégio São Sebastião, situado na 
Rua Agripino José do Nascimento, 177, Vila Amélia, das 8h às 17h, não sendo 

admitida matrícula fora deste prazo. 

2. Será considerado desistente o candidato, os pais ou responsável legal, que não 
comparecer ao local, data e hora, estabelecida para a matrícula e efetivá-la. 



3. Em caso de vagas geradas por desistência, NÃO serão convocados os candidatos 
classificados na ordem imediatamente subsequente, mesmo que tenham cumprido 
todas as normas deste Edital. 

 

VI. DOS RECURSOS 

1. Considerando se tratar de um concurso de natureza gratuita, aberto por mera 
liberalidade pelo Colégio São Sebastião e que visa oportunizar aos interessados 
obterem bolsas integrais ou parciais, cujo processo classificatório requer rapidez na 
apuração final dos resultados, não serão admitidos recursos relacionados a possíveis 
inconsistências nas questões das provas aplicadas. 

 

VII. DA CONCESSÃO DE DESCONTOS 

1. O número de bolsas de estudo e todos os requisitos relativos às mesmas são de 
inteira responsabilidade do Colégio São Sebastião. 

2. Os candidatos aptos às bolsas distribuídas pelo colégio deverão, impreterivelmente, 
manifestar interesse pelas mesmas no prazo de 04 a 13 de novembro, após a 
comunicação formal do resultado feita pela escola. Uma vez expirado o prazo, não 
haverá nenhuma forma de reaver o direito a bolsa de estudo. 

3. Serão distribuídas 04 (quatro) bolsas de estudo: 

    1 bolsa de 100% para veteranos, sendo uma para cada série. 

    1 bolsa de 100% para ingressantes, sendo uma para cada série. 

3.1. Caso o candidato não manifeste interesse após a divulgação do resultado do 
certame, o Colégio São Sebastião não admitirá reclamações posteriores sobre tal ato, 
visto que a concessão de descontos é de total e inteira responsabilidade do Colégio. 

 

VII.  DA MANUTENÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS 

1. Os alunos contemplados com as bolsas de estudos deverão atender alguns requisitos 
para a manutenção das mesmas: 

a) máximo de duas disciplinas com rendimento abaixo da média por bimestre no 6° ano 
do Ensino Fundamental e três disciplinas no 1° ano do Ensino Médio. 

b) frequência mínima de 85%.  

c) ter comportamento exemplar. 

d) participar dos eventos do colégio. 

 

VIII. NORMAS GERAIS 

1. Efetivada a matrícula, fica o aluno obrigado a cumprir o Regimento Interno do Colégio, 
sendo os custos relativos à aquisição de material didático, uniforme, taxas de 
expediente, atividades extracurriculares de total responsabilidade dos responsáveis 



pelo aluno, além dos livros didáticos e paradidáticos indicados pelo colégio sem nenhum 
tipo de desconto. 

2. Nenhum pai ou responsável legal pelo candidato poderá alegar o desconhecimento 
do presente Edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior, regularmente 
divulgado, que prejudique o Processo Seletivo. 

3. A interpretação do presente Edital deve ser realizada de forma sistêmica, mediante 
combinação dos itens previstos para determinada matéria consagrada, prezando pela 
sua integração e correta aplicação, sendo dirimidos os conflitos e dúvidas pela 
Comissão julgadora. 

4. A bolsa concedida conforme o presente Edital terá validade para o ano letivo de 2020. 

5. A Comissão Julgadora do Concurso poderá, em havendo necessidade 
fundamentada, alterar as datas ou prorrogar os períodos previstos para a realização da 
prova. Tais informações serão afixadas na Secretaria do Colégio São Sebastião ou 
pelo site, no endereço http://www.objetivosscentro.com.br sendo de 
responsabilidade dos candidatos acompanhá-las. 

6. Todos os horários contidos neste Edital deverão ser considerados como horário de 
Brasília.  

7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data 
da realização do Concurso, situação a qual os candidatos terão conhecimento via 
publicações na Secretaria do Colégio São Sebastião ou pelo site, no endereço 
http://www.objetivosscentro.com.br 

8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora do Concurso, composta 
pelo Serviço Pedagógico e Direção da Unidade Escolar. 

 

São Sebastião, 30 de setembro de 2019. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivosscentro.com.br/


 

 


