EDITAL EXAME DE BOLSA PARA 2021

O Curso de Ensino Fernão Dias Pais S/C Ltda, mantenedor do Colégio Fernão Dias Pais,
resolve promover o Exame de Bolsa para ingresso no 6º, 7º, 8º e 9º ano do Ensino
Fundamental e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio/Técnicos para o ano letivo de 2021.
1 – Das inscrições:
– Público Externo: No site do Colégio www.fernaodiaspais.com.br
Poderão inscrever-se candidatos que estão, em 2020, cursando o 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos
do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, Regular ou Técnico, de
qualquer escola pública ou privada.
As provas serão realizadas presencialmente com agendamento de data e horário ou
online via link encaminhado por e-mail.
a) Ao optar pelo sistema online, o candidato receberá no endereço de e-mail
cadastrado o link para acessar a prova.
b) Para realização presencial, basta agendar dia e horário da realização do exame
de bolsa.
As inscrições e respectivas provas seguirão o calendário de etapas:

Inscrições: de 01/10/2020 a 30/11/2020

2. Das Provas:
As provas referentes ao Ensino Fundamental serão constituídas por 10 questões de
Português e 10 questões de Matemática. Os conteúdos programáticos serão fornecidos
aos candidatos, no ato da inscrição.
Em caso de avaliação presencial, para ingressar ao local da prova o candidato deverá
estar munido do documento de identidade, do comprovante de inscrição e seguir todos
os protocolos sanitários. A prova terá a duração máxima de 2 (duas) horas.
Em caso de avaliação online, basta clicar no link para realização da prova.

As provas referentes ao Ensino Médio serão constituídas por 5 questões de Português,
5 questões de Matemática, 3 questões de Ciências Físicas e Biológicas, 3 questões de
História, 3 questões de Geografia, 2 questões de Inglês e uma redação.
3 – Das vagas:
As vagas serão preenchidas mediante a efetivação das matrículas que ocorrerem após
a realização da prova. Para tal, o candidato terá 15 dias para efetivar a matrícula a partir
da publicação do resultado. No caso de esgotamento das vagas, será constituída uma
lista de espera.
4 – Dos resultados:
Os candidatos serão classificados por ordem de pontuação e o resultado será
disponibilizado por e-mail em data informada no dia do exame.
5 – Dos descontos/bolsa de estudos:
Considerando a pontuação obtida, o candidato poderá obter descontos variados, até o
máximo de 70%. Os descontos serão correspondentes à pontuação obtida, considerado
o rendimento no exame realizado e se manterão a partir de um regulamento próprio
constante do contrato de matrícula.
6 – Da matrícula:
O candidato deverá efetuar sua matrícula no prazo de 15(quinze) dias após a publicação
do resultado no site. No ato da matrícula deverão ser apresentados os documentos de
escolaridade comprobatórios ao direito à matrícula para cada série, e os documentos
pessoais exigidos pela escola.
7 – Das lacunas ou omissões
Situações não previstas serão analisadas pela comissão responsável pelo exame.

