Data de nascimento:___/___/___

Série: _______

Nome do candidato: _________________________________________________
PROVA DE BOLSA – CVSJA
O CVSJA realizará o Concurso de Bolsas de Estudo para 2017, destinado a estudantes das redes pública e
particular de ensino, bem como a estudantes desta instituição que ingressarão ou estejam cursando o Ensino
Fundamental II em 2016 e para tal, oferecerá uma prova que busca avaliar conhecimentos básicos de Matemática
e Língua Portuguesa, necessários a um melhor aproveitamento na sua vida escolar. Ao mesmo tempo, de acordo
com o desempenho do aluno, será atribuído um desconto (bolsa parcial) com critério interno da escola. A bolsa
(porcentagem de desconto) será válida para o ano letivo de 2017.
INCRIÇÕES
- As inscrições serão feitas na secretaria da Unidade Escolar entre os dias 10/10/16 e 11/11/16 no horário de 8:00
às 11:20 e 14:00 às 17:00.
- A taxa de inscrição será de R$ 10,00 reais.
- Não há ressarcimento da taxa de inscrição.
SOBRE AS PROVAS
- A prova acontecerá no dia 19/11/16 sábado às 9:00 na própria Unidade Escolar.
- Só poderá realizar a prova de bolsa o aluno que tenha preenchido a inscrição na secretaria da UE.
- O aluno deverá chegar na UE pelo menos com 15 minutos de antecedência, trazendo uma caneta azul ou preta,
lápis e borracha. Em caso de atraso o aluno não terá o direito de realizar a prova.
- A prova terá 3 horas de duração. Com término ao meio-dia.
- A prova e o cartão-resposta serão recolhidos pelo aplicador.
- O candidato que se utilizar de meios ilícitos para a execução da prova ou perturbar a ordem dos trabalhos será
automaticamente desclassificado deste concurso.
- É expressamente proibido o uso de equipamento eletrônicos como celular, iPad, e outros, inclusive calculadora.
Incorrendo no erro o candidato será desclassificado deste concurso.
- As provas serão para os alunos de Ensino Fundamental II (sétimo ano – 3 bolsas e nono ano – 1 bolsa).
- A prova será composta por 50 questões objetivas. Sendo 25 questões de Língua Portuguesa e 25 questões de
Matemática (inclusive Geometria).
- Cada acerto valerá 1 ponto.

PROGRAMAÇÃO DA PROVA OBJETIVA - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
7º ano do Ensino Fundamental
Disciplina: Língua Portuguesa
- Leitura
- Interpretação de texto
- Comunicação: variedade lingüística
Disciplina: Matemática
- Problemas que envolvem raciocínio lógico
- Porcentagem
- Fração
- Números decimais
- Operações
- Espaço e Forma (reconhecimento de figuras planas, composição e decomposição de diferentes formas
geométricas).
- Perímetros e Áreas de Figuras Planas
9º ano do Ensino Fundamental
Disciplina: Língua Portuguesa
- Leitura
- Interpretação de texto
- Predicação verbal
- Morfossintaxe
Disciplina: Matemática
- Expressões numéricas em R
- Dizimas periódicas
- Operações com Monômios e polinômios
- Regras de produtos notáveis
- Equações de 1º grau e problemas envolvendo equação
- Sistema de equação
-Operações com números decimais
- Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal
- Polígonos
- Triângulos e Quadriláteros
- Ângulos na circunferência
RESULTADOS
- Os resultados estarão disponíveis na UE no dia 30/11/16 quinta-feira. Nos horários de 8:00 às 11:20 e 14:00 às
17:00.
- Não haverá revisão de prova ou recurso de qualquer espécie.
DA CLASSIFICAÇÃO
- Para a devida classificação será considerada a nota mínima de 20 acertos.

- A classificação dos candidatos será divulgada em ordem decrescente. Os primeiros lugares serão destinados aos
candidatos que obtiverem a maior nota no cômputo geral dos pontos, em cada uma das séries ou anos, sendo
nota mínima 20.
- Na hipótese de igualdade de notas, serão considerados os seguintes critérios de desempate:
a) Maior nota em Língua Portuguesa;
b) Maior nota em Matemática;
c) O candidato com maior idade
- O resultado será divulgado no dia 30/11/16.
DA PREMIAÇÃO
Serão oferecidas:
- 3 (três) bolsas de estudo parcial, destinadas aos primeiros classificados do 7º ano
- 1 (uma) bolsa de estudo parcial, ao primeiro classificado do 9º ano.
Observada a nota mínima (20 pontos), distribuídas da seguinte forma:
Colocação
1º lugar
2º lugar
3º lugar

Desconto
Ensino Fundamental 45%
Ensino Fundamental 40%
Ensino Fundamental 35%

- Para usufruir do benefício proveniente da classificação, o candidato deverá efetivar sua matrícula para o ano
letivo de 2016 na UE até o dia 20/01/2017 nos horários de 8:00 às 11:20 e 14:00 às 17:00 impreterivelmente.
- O desconto será dado em cima do preço total da mensalidade e não há acúmulo de descontos.
- Os percentuais de descontos são pessoais, intransferíveis e incidirão sobre as mensalidades de fevereiro a
dezembro de 2017, excetuando a de janeiro (matrícula) que deverá ser paga integralmente. Tais valores não
poderão ser convertidos em outras formas de crédito ou em reais.
- Para ter direito ao desconto a mensalidade deverá ser paga até o primeiro dia útil de cada mês.
- O benefício é garantido somente para o ano letivo de 2017, sendo reservado ao CVSJA o direito de revisão do
valor concedido em situações específicas, especialmente no que diz respeito a aproveitamento insuficiente e/ou
questões disciplinares.
- O benefício deixará de ser aplicado se houver atraso no pagamento da mensalidade.
- O benefício concedido refere-se unicamente às mensalidades de fevereiro a dezembro de 2017 do ano ou da
série a ser cursada pelo candidato. Quaisquer outras despesas ficarão integralmente a cargo do seu responsável,
como uniforme escolar, material didático, transporte escolar, taxas de excursões, saídas pedagógicas, cursos
extras, alimentação e outras.
- Os alunos contemplados com os descontos poderão ser requisitados pela UE para atuar como monitor
auxiliando outros alunos que apresentem dificuldades. Caso o aluno requisitado não queira ele poderá perder o
direito ao desconto a critério da direção.

DA MATRÍCULA
A matrícula para o ano letivo de 2016 será feita na UE até o dia 20/01/2017 nos horários de 8:00 às 11:20 e 14:00
às 17:00 impreterivelmente.
- Os documentos necessários para o Requerimento de matrícula são:
1- cópia do RG do aluno (caso possua)
2- cópia da certidão de nascimento do aluno
2- cópia do CPF e do RG do responsável
3- cópia do comprovante de residência do responsável
4- 2 fotos 3x4 do aluno
5- Tipo sanguíneo
6- Atestado de saúde (liberado para atividade física e pedagógica)
7- Declaração de transferência
Os demais documentos terão prazo determinado para serem apresentados na secretaria escolar, a fim de
confirmar a matrícula e a participação dos alunos nas aulas.
Assinatura:_______________________________
Responsável pela secretaria

Eu _________________________________________________CPF:_________________RG:___________
responsável pelo aluno _______________________________________________ estou ciente e aceito os termos
para a realização da prova de bolsa.
Valença_______________________________
Assinatura:____________________________

Data de nascimento: ___/___/___

Série: _______

Nome do candidato: _________________________________________________
Telefone para contato:________________________________
e-mail:___________________________________________

