
 

Concurso de Bolsas 

de Estudos 2020 
 

Através deste Edital, a Direção do Colégio Cristão Antenor Thomazi torna público o Concurso de 
Bolsas de Estudos para o ano de 2020, a ser realizado em 21 de Setembro de 2019, das 9h às 12h. 

 

REGULAMENTO 

Os participantes inscritos no Concurso de Bolsas de Estudos para o ano de 2020 concorrerão a 3 bolsas 
de estudos, para a turma do 1º Ano do Ensino Médio. 

Os percentuais de Bolsas de Estudos estarão assim distribuídos por Ano/Série: 

1º Lugar: 60% 

2º Lugar: 50% 

3º Lugar: 40% 

 

Capítulo I - Das bolsas de estudos: 

Artigo 1º - Somente concorrerão a bolsa os participantes que não obtiverem nota zero em nenhuma 
disciplina. 

Artigo 2º - As bolsas serão distribuídas pelo critério de classificação (total de pontos obtidos), em seu total. 

Artigo 3º - Em caso de empate, serão usados os seguintes critérios de desempate: 

1 – Maior pontuação em Redação 

2 – Maior pontuação de Língua Portuguesa 

3 – Maior pontuação de Matemática 

Parágrafo Único - Não haverá revisão de avaliações. 

Artigo 4º – Perderá a Bolsa de Estudos o aluno que durante o ano letivo não obtiver nota 7 (sete) em um 
ou mais Componentes Curriculares e/ou tiver três ou mais Advertências registradas. 

Artigo 5º – O valor das Bolsas de Estudos será mantido mediante a pontualidade do pagamento das 
parcelas escolares. 

Artigo 6º - As bolsas são intransferíveis. 

 

Capítulo II - Das avaliações 

Artigo 7º - As avaliações serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático estabelecido nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais lecionados até o mês de Agosto do ano letivo de 2019 em cada nível 
de ensino. 

Artigo 8º - Os conteúdos estarão distribuídos em questões de múltipla escolha, a saber: 40 questões, 
divididas em Língua Portuguesa, Matemática e uma Redação. Cada questão vale 01 ponto e a redação 
vale 10 pontos, totalizando 50 pontos. 

Artigo 9º - Todos os inscritos poderão participar do aulão preparatório (com dicas de estudo e 
direcionamento para realização da prova, o qual acontecerá em 18 de setembro das 14h30 às 16h30 no 
Colégio Cristão Antenor Thomazi. 

 

Capítulo III - Dos resultados 

Artigo 9º – A lista dos classificados será disponibilizada no site www.colegiocristaoat.com.br no dia 
30/09/2019, a partir das 14 horas. 

 

Capítulo IV - Geral 

Artigos 10º – Ao inscrever-se, o participante concorda em ter o seu nome ou imagens veiculados na 
divulgação do resultado do concurso na mídia (site, folder, redes sociais ou qualquer outro meio e mídia) 
sem ônus para a instituição promotora do evento. 

Artigo 11º – A inscrição para o concurso poderá ser feita até 18/09/2019, mediante o pagamento da taxa 
no valor de R$ 15,00 e a doação de 1 caixa de leite (1 litro), na secretaria do Colégio Cristão Antenor 
Thomazi. A inscrição somente será efetivada mediante o pagamento da taxa e doação. 

Artigo 12º – No dia da prova, o candidato deverá trazer o comprovante de inscrição pago, documento 
de identificação com foto e chegar às 8h30. O portão de acesso será fechado pontualmente às 9h. Não 

serão aceitas justificativas para atrasos. 

http://www.colegiocristaoat.com.br/


 

 

 

 

 

Artigo 13º– As Bolsas de Estudos concedidas serão válidas para o ano letivo de 2020. 

Artigo 14º – O aluno participante do Concurso e o seu responsável, no momento da inscrição, declaram 
estar cientes do presente Regulamento. 

Parágrafo Único – Os casos não contemplados neste Regulamento serão posteriormente avaliados pelos 
organizadores do concurso e respondidos diretamente aos interessados. 

 

Colégio Cristão Antenor Thomazi 

 

A Direção - 08/2019 

 


