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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA MÉRITO 2021

Processo Seletivo para concessão de Bolsa Mérito para o ano 2021

REGULAMENTO:

1. APRESENTAÇÃO

O Colégio Bittencourt, torna público o processo seletivo de Bolsa Mérito
para a Educação Básica, destinado a estudantes que ingressarão no 6º e 9º
ano do Ensino fundamental anos finais e 1ª, 2ª e  3ª série do ensino médio
para o ano letivo em 2021,  oriundos de outras Instituições bem como do
próprio colégio.

 2. DAS BOLSAS

2.1 O total de bolsas a serem concedidas neste edital corresponde a 05
bolsas integrais de 100%, sendo, 01 para cada ano escolar - 6º e 9º (Ensino
Fundamental AF), 1ª,2ª e  3ª (Ensino Médio)  válidas somente para o ano
de 2021.

2.2 Sobre a Bolsa não incidirão quaisquer outros descontos ou benefícios.

3. INSCRIÇÕES

3.1 A inscrição para o processo seletivo Bolsa Mérito 2021 é gratuita.

3.2 A inscrição deverá ser feita, obrigatoriamente, dentro do período de
05/11/2020 a 19/11/2020, pelo canal único de inscrição: pelo site do
colégio - www.colegiobittencourt.com.br

3.3 Serão consideradas as inscrições que contenham todos os documentos
anexados e as informações solicitadas no formulário correspondente ao
item 3.2.

3.4 O e-mail do candidato, informado no formulário de inscrição e a
Secretaria Escolar serão  os canais  pelo qual as demais informações do
processo de inscrição serão repassadas, para avaliação e aprovação.
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 4. CLASSIFICAÇÃO

4.1  Será por meio da análise do boletim escolar do candidato, referente
ao ano letivo de 2019 e o boletim cursando em 2020. Obs. O boletim
escolar de 2019 deve conter a média anual de todas as disciplinas e
frequência.

4.2 Cinco bolsas integrais serão selecionadas para os candidatos com os
melhores rendimentos nos seguintes componentes curriculares: Língua
Portuguesa / Redação e Matemática.

 4.3 A seleção será realizada pela equipe pedagógica do Colégio
Bittencourt, considerando os seguintes critérios: a Média aritmética do
rendimento do candidato nas disciplinas elencadas no item 4.2 (MAA)

4.4  Só serão considerados para composição do ranking os candidatos com
média de classificação superior a 7,0.

4.5 Em caso de empate na classificação terá preferência, sucessivamente,
o candidato que obtiver maior nota na disciplina de Língua
Portuguesa/Redação e matemática, nesta ordem referente ao boletim de
2019.

4.6 Serão consideradas as inscrições com os documentos enviados dentro
do prazo divulgado.

 4.7 Não haverá solicitação de recurso de qualquer natureza.

 4.8 Serão considerados habilitados para concorrer à Bolsa somente os
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0(sete), numa escala
de zero a dez (item 4.2).

5. INSCRIÇÃO E RESULTADO

5.1 Inscrição e submissão dos documentos: A partir das 10h de
_05_/_11_/2020 e encerramento às 18h de _19_/_11_/2020.
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5.2  Divulgação do resultado:  _03_/_12_/2020 , através do e-mail do
candidato contemplado  ou  na Secretaria Escolar.

6. USUFRUTO DA BOLSA

6.1 Para usufruir da Bolsa, o aluno deverá efetuar a matrícula nos dias
_09_/12 /2020 e 10__/_12_/2020 impreterivelmente. Após as datas o
candidato perderá o direito a bolsa.

6.2 A efetivação da matrícula está condicionada à apresentação da
documentação original exigida pela Escola no prazo estabelecido, legível e
sem rasuras.

 6.3 A Bolsa de Estudos refere-se, unicamente, às mensalidades escolares.
Quaisquer outros custos, como material didático e paradidático, uniforme
escolar, transporte, alimentação e atividades de campo, ficarão
integralmente a cargo do responsável pelo candidato.

6.4 Ao concluir e enviar a inscrição o candidato estará declarando,
verdadeiros os dados fornecidos no formulário eletrônico e idôneos os
documentos anexados. Estando ciente o responsável do candidato, que o
não cumprimento, de algum dos critérios estabelecidos neste
regulamento, implicará na perda da bolsa.

                Campos dos Goytacazes, _______ de____________ de______.

_________________________________________________________

Direção
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