
MANUAL DO CANDIDATO 

CONCURSO DE BOLSAS – COLÉGIO EXCELÊNCIA 

 

Este manual contém as orientações para a participação no Concurso de Bolsas do 

Colégio Excelência. Apresentamos as principais regras que norteiam esse Concurso, cujo 

objetivo é propiciar ao estudante descontos nas mensalidades dos serviços, além de revisar 

conteúdos fundamentais ao Ensino Médio e estimular o gosto pelo estudo, quando matricu-

lado no Colégio Excelência. 

A quem se destinam os descontos do Concurso de Bolsas? 

Os descontos do Concurso de Bolsas do Colégio Excelência são destinados aos alu-

nos matriculados, ou interessados em se matricular, no Ensino Médio (1ª Série) do Colégio 

Excelência, e que participaram do Concurso. 

 

Taxa de inscrição. 

* Pagamento de R$ 20,00 (para candidatos não matriculados no Colégio Excelência) 

no primeiro dia de aula; 

 

Das responsabilidades do candidato. 

 

* O candidato deverá confirmar a efetivação de sua inscrição.  O Colégio Excelên-

cia não se responsabiliza por problemas decorrentes de acesso à internet durante a realização 

da inscrição e da prova; 

* O candidato deverá apresentar, no dia do Concurso, o documento de identificação 

original com foto; 

* O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização do Concurso 

deverá entrar em contato com a Secretaria do Colégio Excelência, com antecedência mínima 

de 5 (cinco) dias, para que as providências sejam tomadas; 

 

Da Reprovação e eliminação do Concurso de Bolsas 

 

Considera-se reprovado no concurso de bolsas e eliminado, o candidato enquadrado 

em uma ou mais das seguintes situações: 

I - não obtiver nota igual ou superior à 7,0 (sete) na prova objetiva;  



II - comunicar-se com outras pessoas durante a prova; 

III - portar material de consulta;  

IV - utilizar aparelhos eletrônicos ou fazer qualquer outra ação não autorizada com 

a intenção de obter um maior número de acertos.  

V - rasurar ou marcar o cartão de respostas com o intuito de identificá-lo para ou-

trem, seja por erro de preenchimento; 

VI - preencher incorretamente, ou deixar de preencher, no cartão de respostas, os 

dados relativos à identificação do candidato ou descumprir quaisquer outras instruções con-

tidas na prova para sua resolução; 

VII - Serão consideradas como rasuras ou marcações incorretas no cartão de respos-

ta: dupla marcação; marcação emendada; campo de marcação obrigatório não preenchido 

integralmente; marcas externas às quadrículas; indícios de marcações apagadas; e dobras ou 

rasgos no cartão e qualquer sinal, escrito ou em relevo, divergentes dos previstos nas instru-

ções de preenchimento. As marcações incorretas acarretarão a atribuição da pontuação 0,0 

(zero vírgula zero) à respectiva questão ou item da prova. 

No caso de suspeita de fraude, o candidato será contatado por um fiscal e as ima-

gens do exame, analisadas. Caso a fraude seja confirmada, a prova e o desconto serão can-

celados e nos reservamos o direito de bloquear a matrícula. 

 

Da prova 

Realização da prova 

Acontecerá no dia 01 de fevereiro, às 9h, nas dependências do Colégio Excelência, 

seguindo o protocolo de prevenção contra a Covid-19. 

 

Correção e Resultado Final 

Todos os candidatos terão as questões objetivas de suas provas corrigidas por meio 

de processamento eletrônico. 

Os critérios a serem utilizados na correção da redação, os valores de cada item que 

compõe a tabela de correção, bem como a grade de penalizações por erros cometidos pelo 

candidato estarão disponíveis no decorrer do curso. 

O Resultado final(RF) será obtida pela média aritmética: Prova Objetiva(PO); Re-

dação(RE). 



O cálculo para obtenção do resultado final será efetuado por meio da fórmula a se-

guir. 

RF = PO + RE 

        2 

 

 

Critérios de desempates 

Em caso de igualdade na classificação, ou seja, mesma Nota Final para mais de um 

candidato, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, por ordem de prioridade: 1) 

maior nota na prova de Português; 2) maior nota na prova de Matemática; 3) maior nota na 

prova de Ciências Humanas; 4) maior nota na prova de Ciências da Natureza. 

 

Conteúdo da prova 

Será ministrado um curso de nivelamento, no período de 11 a 29 janeiro de 2021, 

com início às 8h e término às 11h15min, cujo intuito será trabalhar os conteúdos presentes 

na avaliação. (Dar-se-á prioridade aos conteúdos trabalhados no Ensino Fundamental) 

 

Duração da prova 

4 horas 

 

Questões 

A prova será composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, uma redação, 

e divididas da seguinte forma: 

Curso 
Língua  

Portuguesa 
Matemática 

Ciências  

Humanas 

Ciências  

da 

 Natureza 

Total 

 

Ensino 

 Médio 
 

15 15 5 5 40 

01 Redação* - - - 01 

* Serão corrigidas somente as redações dos candidatos que atingirem a média igual ou superior a 7 (sete) na 

prova objetiva. 

O regulamento de aplicação da prova será publicado durante a semana do curso. 

 

Dos descontos obtidos 

Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas do Colégio Excelência seguem as se-

 



guintes regras: 

* Os descontos são pessoais e intransferíveis e serão aplicados sobre o valor vigente 

dos serviços na data da matrícula; 

* Os descontos não são cumulativos com outros descontos automáticos, como des-

conto de dependente, de relacionamento ou de empresas conveniadas. Será concedido so-

mente o desconto obtido no Concurso ou um dos descontos citados anteriormente, valendo 

aquele que for maior; 

* Os descontos estão divididos em duas categorias e irão variar conforme tabela 

abaixo e são válidos apenas sobre o valor dos serviços. 

 

Colocação 
Categoria I  

Alunos oriundos da Escola Pública 

Categoria II 

Alunos do Colégio Excelência 

1
o
 Colocado 80% 80% 

2
o
 Colocado 40% 40% 

3
o
 Colocado 30% 30% 

4
o
 Colocado 20% 20% 

5
o
 Colocado 20% 20% 

6
o
 Colocado 10% 10% 

 

* Não há descontos sobre o valor dos materiais didáticos, atividades extracurricula-

res e outras taxas. 

 

Critérios para os descontos 

 

Os critérios são individuais e de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada 

por todos os candidatos e não dependem do resultado coletivo. 

O desconto obtido no ano de ingresso será mantido nos anos posteriores, sendo 50% 

do desconto fixo e os outros 50% estão sujeitos aos seguintes critérios: 

Para a manutenção dos descontos adquiridos pelo Concurso de Bolsas Colégio Ex-

celência, são deveres do aluno: 

* ter média trimestral geral acima de 7,0; 

* não possuir registro de ocorrências disciplinares julgadas como graves; 

* não possuir recorrência em retirada de sala (no máximo três vezes no ano); 



* não possuir nenhuma falta não justificada nos simulados; 

* ter 85% de presença em todos os componentes curriculares. Faltas somente justi-

ficadas por meio da apresentação de atestado médico. 

 

Importante: a manutenção do desconto nos anos seguintes está vinculada ao de-

sempenho do aluno durante a vida escolar no Colégio. 

Em caso de inadimplência no serviço e/ou nos materiais, a bolsa será rescindida. 

 

Da divulgação dos resultados e matrícula 

Os resultados serão informados por e-mail em até 3 (três) dias úteis após a realiza-

ção do Concurso. 

Para obter o boletim completo, é necessário entrar em contato com a Secretaria. 

Para casos em que os candidatos já se encontram matriculados, o refinanciamento 

do contrato deverá ser solicitado e formalizado na Secretaria do Colégio Excelência pelo RL 

(Responsável Legal) em até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado final. 

Caso contrário, os descontos adquiridos no Concurso perderão a validade. 

 

Disposições finais 

O Concurso de Bolsas do Colégio Excelência é realizado somente na data e horário 

estipulados, e previamente divulgados no site (https://www.colegioexcelência.com.br).  

A efetivação da inscrição implica a concordância e a aceitação deste Regulamento.  

As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo o Colégio Excelência do direito de excluir do Concurso de Bolsas 

aquele que não preencher a solicitação de forma completa e correta.  

A inscrição e a participação no Concurso de Bolsas do Colégio Excelência não ga-

rantem vaga ou reserva de vaga.  

As vagas para as turmas do Colégio Excelência são extremamente limitadas e são 

inferiores ao número de candidatos que realizam o Concurso de Bolsas.  

A garantia de vaga no Colégio Excelência é assegurada por intermédio da efetiva-

ção da matrícula. 

O desconto informado é passível de alteração unilateral por parte do Colégio Exce-

lência em casos de erros ou equívocos constatados no sistema, na identificação do candidato 



ou na aferição de suas habilidades. 

Ao Colégio Excelência reserva-se o direito de validar o percentual de desconto ad-

quirido no ato da matrícula.  

É permitida a realização de apenas 1 (uma) prova durante todo o Concurso de Bol-

sas para o segmento pretendido, mesmo nos casos em que o Candidato não tenha recebido 

nenhum percentual de desconto. Caso o aluno tenha feito a matrícula e utilizado o desconto, 

ele só poderá realizar outro Concurso de Bolsas se houver mudança de segmento.  

Os casos não tratados e as dúvidas que surgirem no processo do Concurso de Bolsas 

serão resolvidos pela Direção do Colégio Excelência. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria do Colégio Excelência ou 

envie sua mensagem pelo Atendimento, disponível no site do Colégio Excelência: 

http://atendimento@colegioexcelencia.com.br. 

 

Nosso endereço: 

Colégio Excelência 

Rua Brasílio Celestino de Oliveira, 503 - Vila Formosa 

Telefone: (47) 3645-3939 

E-mail: secretaria@colegioexcelencia.com.br 

Site: https://www.colegioexcelencia.com.br 

https://www.colegioexcelencia.com.br/

