BOLSA DE ESTUDOS COLÉGIO AUXILIADORA
BOLSAS TOTAIS E PARCIAIS
REGULAMENTO
1. O COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA - RIBEIRÃO PRETO concederá, através de
concurso, bolsas de estudos de até 100%, para estudantes do 6º ano/2019 (alunos
de outras escolas) e 1ª série do Ensino Médio/2019 (alunos de outras
escolas). Para os alunos já matriculados no Colégio, haverá as seguintes premiações:
30% de desconto na mensalidade (não-cumulativo) (1º lugar), material didático
digital - Edebê (2º lugar) e um tablet (3º lugar).
2. As inscrições para o concurso serão gratuitas e aceitas somente através do site
www.auxiliadora.com.br, de 06/09/2018 a 13/09/2018 até as 23h59.
3. As bolsas de estudos serão concedidas aos TRÊS melhores candidatos de cada
ano/série (alunos de outras escolas), sendo que, para a bolsa de 100%, o acerto
deverá ser acima de 90% das questões. Para a bolsa de 50%, o acerto deverá ser
acima de 75% das questões. Para a bolsa de 30%, o acerto deverá ser acima de 60%
das questões. As premiações (para alunos do Colégio Auxiliadora/RP) seguem os
mesmos critérios acima.
4. As bolsas e premiações estarão assim distribuídas:
Para alunos de outras escolas:




1 bolsa de 100% para cada ano/série.
1 bolsa de 50% para cada ano/série.
1 bolsa de 30% para cada ano/série.

Para alunos já matriculados no Colégio Auxiliadora/RP:
 30% de desconto nas mensalidades (não-cumulativo) para o 1º colocado de cada
ano/série.
 Material Didático Digital – Edebê para o 2º colocado de cada ano/série.
 1 tablet para o 3º colocado de cada ano/série.
5. Em caso de empate, prevalecerá o seguinte critério:



Provas para o 6º ano do Ensino Fundamental II: Será avaliada a quantidade de acertos
das disciplinas na seguinte ordem: primeiro, Matemática, seguido por Língua
Portuguesa, Ciências Humanas e da Natureza e Inglês.
Provas para a 1ª Série do Ensino Médio: Será avaliada a quantidade de acertos das
disciplinas na seguinte ordem: primeiro, Matemática, seguido por Língua Portuguesa,
História, Geografia, Ciências e Inglês.

6. O concurso constará de uma prova escrita, a ser realizada no dia 15/09/2018 às 8
horas, nas dependências do COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA - RIBEIRÃO
PRETO. Não será permitida a entrada de retardatários.
7. No dia da prova, o candidato deverá apresentar o RG original ou a certidão de
nascimento e estar munido de caneta preta ou azul, lápis e borracha.
8. Quanto às provas:
6º ano: 25 questões
Matemática – 8 questões

Ensino Médio: 25 questões
Matemática – 7 questões

Língua Portuguesa - 8 questões
Ciência Humanas e da Natureza – 6 questões
Inglês – 3 questões

Língua Portuguesa – 6 questões
História – 3 questões
Geografia – 3 questões
Ciências – 3 questões
Inglês – 3 questões

9. A duração da prova será de 2 horas e 30 minutos. O tempo mínimo de permanência na
sala será de 1 hora.
11.A divulgação dos gabaritos será no dia 17/09/2018, no site do colégio.
12.A divulgação do resultado do concurso será no dia 20/09/2018, via o telefone (16)
4009-9999, das 8 às 10 horas e das 14 às 16 horas.
13.Não haverá revisão de provas, nem recurso de qualquer natureza.
14.Os ganhadores deverão efetuar a matrícula até o dia 26/09/2018. Depois dessa data,
o benefício será cancelado.
15.Se o candidato não comparecer até a data prevista, a bolsa de estudos será destinada
ao próximo candidato da lista de classificação.
16.Validade dos benefícios: As bolsas de estudos e as premiações terão a validade de
um ano (ano letivo de 2019). Caso o aluno não tenha aproveitamento suficiente,
apresente problemas disciplinares ou inadimplência, a bolsa poderá ser
suspensa.
17.A bolsa de estudos refere-se ao valor da anuidade escolar. Demais despesas, como
uniforme, material, livros, transporte escolar, excursões e cursos extracurriculares
ficarão a cargo do responsável pelo aluno.
18. As Bolsas de Estudos são pessoais e intransferíveis.
Ribeirão Preto, 6 de setembro de 2018.
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora – Ribeirão Preto

