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PORTARIA N° 25— COLEGIO "CAMPOS SALLES",
DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispoe sobre normas para concessao de Bolsas de Estudo por
Merit° para o ano letivo de 2021 do Colegio "Campos Salles".

0 Diretor Academico do Colegio Campos Salles, no uso das atribuicOes que lhe confere
o Estatuto e Regimento, e considerando a necessidade de normatizar o sistema de concessao de
Bolsas de Estudo Parciais e Integrals, em processo seletivo de ingresso, denominado
CONCURSO DE BOLSA, expede a seguinte Portaria:

COLEGIO "CAMPOS SALLES"
CONCURSO DE BOLSAS — 2020-2021
Art. 10. 0 Concurso de Bolsas do Colegio Campos Salles, é urn programa destinado
exclusivamente para descontos nas mensalidades de estudantes regularmente matriculados em
outras escolas, exceto alunos já matriculados no Colegio Campos Salles, que tenham interesse ern
cursar o Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e Ensino Medi° (1° ao 30 ano), oferecidos em uma
das duas unidades, conforme quadro abaixo:
UNIDADES
Unidade I Lapa: Rua
Nossa Senhora da
Lapa, 270, Lapa, sac)
Paulo, SP.

CURSOS CONTEMPLADOS
- Ensino Fundamental II Matutino (Sistema Poliedro e FICS-National
Geographic);
- Ensino Medio Matutino (Sistema Poliedro e FICS-National Geographic);
- Ensino Fundamental II Vespertino (Sistema Poliedro e FICS-National
Geographic);
- Ensino Medio Vespertino (Sistema Poliedro e FICS-National Geographic);
Unidade II Chicara: - Ensino Fundamental II Matutino (Sistema Poliedro e FICS-National
Rua Rio Verde,, 1178, Geographic);
Freguesia do 0, Sa'o - Ensino Medi° Matutino (Sistema Poliedro e FICS-National Geographic);
Paulo, SP.

Art. 2° . As inscricoes para o concurso de bolsas sao gratuitas e devem ser realizadas
exclusivamente na Secretaria das unidades indicadas no artigo 10.
Art. 3° . A selecao de candidatos contemplados corn bolsa de estudos parciais ou integrais
do Colegio Campos Salles, sera realizada mediante processo seletivo por meio de uma PROVA,
na forma de testes de maltipla escolha que avaliara os conhecimentos adquiridos pelo candidato.
Art. 4° . A PRO VA sera real izada em 12 fases na Unidade Lapa, localizada na Rua Nos
Senhora da Lapa, 270 — Lapa, SA'o Paulo, SP, mediante agendamento, devendo o can at
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comparecer acompanhado de urn responsavel, corn pelo menos 30 minutos de antecedencia do
horario agendado.
Art. 5° As vagas sera° preenchidas de acordo corn a ordem das matriculas que já estao
abertas. Os percentuais de desconto obtidos nesse Concurso de Bolsas serAo concedidos desde
que haja vaga.
I. Descontos especiais
a) Havera uma bolsa especial de 100% para o primeiro colocado proveniente de
escola p6blica que acertar 90% ou mais das questoes. Se nao, o percentual da
bolsa sera de 70%.
b) Havera uma bolsa especial para cada urn dos seguintes percentuais: 50%, 40%,
35% e 32,5%, concedida aos candidatos de segunda a quarta colocacao,
respectivamente.
c) Para esses descontos especiais, nao havera outros descontos, se for o caso.
II. Outros descontos.
a) Os demais descontos serao distribuidos de acordo corn o desempenho na prova,
variando entre 5% e 30%.
Paragrafo-6nico. Os percentuais de desconto referidos no inciso II serao definidos pela
Direcao do Colegio "Campos Salles" ap6s a correcao das provas e serao proporcionais, e nao
necessariamente iguais a porcentagem de acertos na prova, podendo variar entre as unidades e
cursos contemplados no artigo 1°.
Art. 6°. Por se tratar de concurso, nab sorá deferido qualquer pedido de revisao, vista de
prova e/ou recontagem de pontos, nem recurso de qualquer natureza. Nao serao entregues em
definitivo o caderno de questhes aos candidatos.
Art. 7°. As bolsas serao exclusivamente para prestaca'o de servicos educacionais previsto
na carga horaria constante no plano pedagogico de curso da Escola, ou seja, na'o inclui o
fornecimento de material didatico ou paradidatico, taxa de matricula, cursos extras, uniforme
escolar ou quaisquer outras despesas decorrentes no transcorrer do ano de 2021.
Art. 8°. Os descontos obtidos no concurso de bolsas sao pessoais e intransferiveis e serao
aplicados sobre o valor dos servicos na data da matricula na turma de alunos do Colegio Campos
Salles e terao validade para o ano letivo de 2021, cuja vaga do classificado estará assegurada ate
o quinto dia 6fil apos a divulgacao do resultado. Ap6s esta data, o Colegio Campos Salles nao
estara obrigado a reserva da vaga obtida atraves do concurso.
Art. 9°. Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas nao se acumulam corn nenhum outro
desconto, porventura ja concedido ao candidato, tais como desconto de dependente ou comercial,
devendo o candidato optar pelo major desconto.
Art. 10. A bolsa de estudo concedida. tera validade de urn ano letivo, podendo ser
estendida por mais um ano desde que o estudante obtenha urn rendimento igual ou superior a (7,0
sete pontos de media anual e frequencia minima de (90) noventa por cento em todos o
componentes curriculares.
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Art. 11. Caso o numero de candidatos inscritos nao preencha o niunero de vagas ofertadas
por curso, o Colegio Campos Salles reserva-se no direito de ndo ofertar a turma, podendo o
beneficiario da bolsa transferir-se para outro curso da Instituicao.
Art. 12. Extingue-se o beneficio obtido:
a) Em caso de inadimplemento do valor da mensalidade residual;
b) Em caso de solicitacao de transferencia do aluno bolsista em funcao de solicitacao do
candidato ou de seu representante legal;
c) Em caso de desligamento proposto pela instituicao de ensino, decorrente de eventuais
infracoes cometidas pelo aluno bolsista ou situaciies que o desabonem nos termos do
Regimento Escolar;
Art. 13. Para ter acesso ao local da PROVA, o estudante devera ter em maos o documento
oficial de identidade e o material necessario para a realizacao da avaliacao (caneta esferografica
de tinta preta).
Art. 14. A PROVA sera composta de questoes de multipla escolha, cada uma valendo (1)
um ponto, corn as distribuicoes das disciplinas bem como o numero de questeies de multipla
escolha, conforme tabela abaixo:
DISCIPLINAS

Matematica
Lingua Portuguesa
Ciencias
Historia
Geografia
Ingles
Espanhol
Ciencias Humanas
Ciencias da Natureza
Tempo Maximo de Prova

ENSINO FUNDAMENTAL
NUMERO DE QUESTOES
7,,
6'
5
9
5
9
3
3
3
3
-02h00

02h20

8°
9
9
02h20

ENSINO MEDIO
NUMERO DE QUESTOES
0
9°
12
12
12
12
10
7
---03h30

03h30

2"
14
14
3
3
14
14
04h30

3°
22
22
4
4
22
-y)
04h30

Art. 15. A PROVA sera constituida de questoes corn (5) cinco respostas alternativas cada,
devendo o candidato assinalar apenas uma alternativa correta em seu entendimento.
Art. 16. Na PROVA o candidato recebera urn caderno de questOes e uma folha
GABARITO. Sera de "exclusiva" responsabilidade do candidato a correta marcacao,
transferencia das respostas e assinatura a folha GABARITO, nao sendo permitidas rasuras.
Art. 17. Os procedimentos e os criterios para correcao da PROVA sAo de exclusiva
responsaPitiaaae ao coiegio Campos saues.
Art. 18. 0 Colegio Campos Salles, a seu juizo, podera zerar a PROVA do candidato u
nao preencher corretamente a folha GABARITO e/ou rasura-la.
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Art. 19. Durante a PRO VA, fica proibido a utilizacao de artefatos eletronicos (celular,
tablete, calculadora, etc.). Caso o candidato seja flagrado corn algum dispositivo, ou ainda, utilizar
de algum meio ilicito durante o period() estipulado, estard automaticamente ELIMINADO.
Art. 20. 0 Colegio Campos Salles classificard os candidatos em ordem decrescente da
pontuacdo total obtida (do major para o menor).
Art. 21. No caso de haver candidatos corn o mesmo rthmero de pontos em um determinado
curso, o desempate sera feito seguindo os seguintes criterios:
a) Sera considerado melhor classificado o candidato que acertar o major namero de
questoes de Matematica.
b) Permanecendo o empate, sera considerado melhor classificado o candidato que
acertar o major namero de questoes de Lingua Portuguesa;
c) Permanecendo o empate, sera considerado melhor classificado o candidato de menor
idade;
d) Permanecendo o empate, sera considerado o candidato proveniente de colegio
publico;
e) Permanecendo o empate, sera considerado o candidato que tiver feito a inscricao em
data e horario anteriores aos demais.
Art. 22. 0 Candidato beneficiado corn bolsa parcial ou integral, cedera seu direito de
imagem em favor do Colegio Campos Salles, para que dela se utilize em Wes publicitarias.
Art. 23. Casos omissos sera° resolvidos pela Direcao do Colegio Campos Salles.
Art. 24. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicOes
em contrario.
Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.

Data supra,

Pr.
Diret
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Publicada em 01 de outubro de 2020.
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