Leia o Regulamento antes de Preencher o formulário.
Regulamento Concurso de Bolsas

2º CONCURSO EXTERNO DE BOLSA 2020
Para 6º ano do Fundamental II e 1º Ensino Médio Acadêmico 2020

A Cidade El Shadai concederá bolsas de estudo, integrais e parciais, de acordo
com as modalidades e critérios descritos neste regulamento, nas seguintes
categorias do ensino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
O Concurso de Bolsas de Estudos da Cidade El Shadai Centro Educacional
organizado pela equipe diretiva, reserva-se o direito de estabelecer regras
internas de avaliação e entende que todos os participantes que se inscreverem
e participarem das provas, estejam cientes e concordem com as disposições
descritas neste regulamento.
Para os candidatos que forem beneficiados pelos descontos, relativos ao
concurso de bolsas.

Este Documento fará parte do contrato de serviços da escola. Sendo assim, fazse necessário uma leitura atenta. Desta forma a participação do candidato no dia
da prova é a concordância de seus responsáveis, tanto pedagógico como
financeiro, nas regras aqui expostas.

Prova
Multidisciplinar composta por testes de múltipla escolha e de uma redação. O
valor da prova é de 100 pontos, sendo a redação o item analisado no caso de
empate.

Candidatos Externos
A prova para os candidatos externos será realizada no dia 04 de Outubro de
2019 para 6º ano e para o 1º Ensino Médio, na Cidade El Shadai Centro
Educacional, em Santo André, com início às 19h30 e duração máxima de 2
horas, incluindo o tempo destinado às transcrições das marcações para a folha
de respostas (gabarito). O período mínimo para a saída dos alunos da prova é
de 1 hora após o início oficial da avaliação.
No dia da prova, o candidato deverá: trazer caneta, lápis, borracha e documento
de identificação com foto recente e chegar com 30 minutos de antecedência.
Não será permitido o uso de calculadora, tabelas ou quaisquer outras formas de
consulta. Não fará a prova o candidato e/ou inscrito e que não apresentar
documento de identificação com foto.

1- Inscrições
As inscrições são gratuitas e os candidatos poderão se inscrever pessoalmente
na recepção da escola ou pelo site www.cidadeelshadai.com.br, até o dia 03 de
Outubro de 2019.

2- Conteúdo da prova


5º para o 6º Ano

Português: Interpretação de texto, Acentuação, Palavras oxítonas, paroxítonas
e proparoxítonas, Palavras escritas com x mas com som de z, Adjetivos pátrios,
Efeito do uso do ponto de exclamação e interrogação.
Matemática Valor Posicional, Classes e ordens, Decomposição, Situações
Problema envolvendo as quatro operações, Múltiplos e Divisores, Fração
(equivalente, de uma quantidade, adição e subtração)



9º para o 1º Ensino Médio

Português (Frase, Oração e Período; Tipos de sujeito e predicado; Figuras de
linguagens e Crase).
Matemática (Tabuadas; Equação do 2 grau; Razões trigonométrica; Relação de
Pitágoras; Função do 1 grau; Regra de três).
3- Divulgação dos resultados
3.2- Os resultados do concurso NÃO serão informados por telefone, estarão
disponíveis com a recepção da escola a partir do dia 11 de Outubro de 2019.

4- Premiação
4.1 - Das Bolsas Externas
Para os candidatos externos inscritos no Concurso de Bolsas 2020 da Cidade El
Shadai Centro Educacional: serão premiados os três (3) primeiros colocados de
cada série com os seguintes descontos:

✔ Uma bolsa para o 1º lugar de 100% de desconto nas mensalidades de 2020;

✔ Uma bolsa para o 2º lugar de 80% de desconto nas mensalidades de 2020;

✔ Uma bolsa para o 3º lugar de 60% de desconto nas mensalidades de 2020;

Os demais candidatos receberão descontos de até 45%; tais descontos serão
concedidos conforme critérios interno de avaliação e série específica. Esses
descontos são válidos de acordo com critérios e datas de pagamento estipulados
pela Cidade El Shadai.

Observações Importantes
Os descontos obtidos no Concurso Externo de Bolsas de Estudos NÃO são
cumulativos com outras promoções. A bolsa de estudo NÃO é para o ciclo
escolar, ou seja, estas premiações referem-se a descontos na anuidade durante
o ano letivo de 2020, para o curso no qual o aluno se inscreveu e não se somam
aos outros descontos oferecidos pela escola. Os responsáveis deverão optar
pelo desconto que lhe for mais acessível. A bolsa é pessoal e intransferível. A
cada ano letivo a bolsa será reduzida 10% do total obtido, até chegar ao limite
de desconto da pontualidade.

5- O aluno bolsista perderá direito a Bolsa de Estudos de 2020:
- Caso não efetue a matrícula na data prevista neste regulamento;
- Caso não tenha presença mínima de 95% durante o ano letivo;
- Caso apresente conduta disciplinar inadequada, comprovada pela direção por
meio de fichas de registro, advertências verbais e/ou por escrito e até mesmo
suspensão de aulas;

- Caso haja o não cumprimento de deveres e atividades cotidianas;
- Caso rendimento bimestral seja menor que a média 7,0 para cada disciplina.
- Caso ocorra inadimplência os alunos que receberam Bolsa Parcial entre 1% e,
99%, perderão o desconto e ainda acumularão juros e correção nas
mensalidades.
Os casos mencionados como conduta disciplinar inadequada são meramente
exemplificativos, podendo ficar a critério da Instituição de Ensino e em
conformidade com o fato cometido pelo aluno desvinculá-lo do sistema de bolsas
no ano de 2020.

6- Matrícula
6.1 - Bolsistas Externos
Divulgados os resultados, o candidato premiado terá até o dia 04 de Novembro
de 2019 para comparecer à Cidade El Shadai – Centro Educacional e confirmar
a opção de matrícula. Após o dia 05 de Novembro de 2019, a escola reformulará
a lista de classificados e convocará outros candidatos para matrícula, podendo
até lançar novos concursos.

7- Disposições Gerais
A Cidade El Shadai Centro Educacional reserva-se ao direito de estabelecer o
procedimento classificatório com base no desempenho da redação e no número
de acertos no teste - não sendo aceito questionamento por parte dos
participantes do concurso, pois as correções serão realizadas seguindo os
critérios pedagógicos da escola.
Atenção: Por se tratar de Concurso de Bolsas de Estudo, mera liberalidade da
Cidade El Shadai Centro Educacional, não haverá revisão de provas, divulgação
de notas e nem abertura para contestação de resultados. Caso os interessados
não concordem com alguma disposição acima, sugerimos que não participem
deste concurso. Esclarecemos ainda que não estão inclusos neste Concurso de
Bolsas, desconto nos uniformes, material didático, livros, entre outros.

