
                                         Colégio Bom Jesus CORAÇÃO DE JESUS 

 

 

CONCURSO DE BOLSAS 2017 

EDITAL 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Colégio Bom Jesus Coração de Jesus promove, no segundo semestre de 2016, o 

Concurso de Bolsas para ingresso na 1.ª série do Ensino Médio no ano letivo de 2017. 

 

2. PARTICIPANTES 

Podem participar, mediante inscrição prévia, quaisquer alunos interessados, 

atualmente matriculados em escolas de ensino regular da Rede Pública e Privada do 

Ensino Fundamental. 

 

3. INSCRIÇÕES 

De 24 de outubro a 18 de novembro, mediante o preenchimento da Ficha de 

Inscrição e da sua entrega na Secretaria do Colégio Bom Jesus Coração de Jesus, Rua 

Hermann Blumenau, Centro | Florianópolis. Tel.: (48) 3211 4400, dentro do prazo 

estabelecido. As inscrições são gratuitas. 

 

4. REALIZAÇÃO DA PROVA 

DIA: 23 de novembro de 2016 / HORÁRIO: 14h às 18h 

LOCAL: Colégio Bom Jesus Coração de Jesus. 

Os candidatos deverão se apresentar, no dia e horário determinados, na Central de 

Atendimento do Colégio Bom Jesus, munidos de caneta, lápis e borracha. 

 

5. A PROVA 

A prova deverá ser realizada em até 4 horas e será composta por questões objetivas, 

assim divididas: 

• Interpretação de Texto e Língua Portuguesa (08 questões) 

• Geografia, História, Química e Física (05 questões de cada) 

• Matemática – 8 questões 

• Redação (Dissertação com tema divulgado no momento da prova). 

** As questões abordarão os conteúdos estudados no 9.ºano. 

 



6. PREMIAÇÃO 

Os 07 (sete) alunos melhores classificados do concurso serão premiados com bolsas 

de estudo no Colégio Bom Jesus Coração de Jesus, de acordo com a seguinte tabela: 

 

** Classificação Percentual da Bolsa 

Escola Pública Escola Privada 

1º lugar 100% 1º lugar 50% 

2º lugar 60% 2º lugar 30% 
3º lugar 40% 3º lugar 20% 

4º lugar 30% 4º lugar 20% 
5º lugar 25% 5º lugar 10% 

6º lugar 25% -------- 

7º lugar 20% -------- 
 

6.1. Para que possa usufruir o direito à matrícula no ano letivo de 2017, o aluno 

contemplado deverá estar aprovado na série/ano em curso na escola de origem, 

mediante a apresentação dos documentos comprobatórios. 

 

6.2. Para os anos seguintes, a manutenção da bolsa estará garantida desde que o 

aluno mantenha notas médias acima de 8,0. Caso contrário o desconto será revisto, 

ano a ano, podendo ser alterado ou anulado pela gestão da unidade. Em caso de 

reprovação, o Colégio Bom Jesus se reserva ao direito de não renovar o benefício. 

 

6.3. Na prova seletiva, será exigida uma média geral mínima de 6,0 (seis) nas 

provas objetivas, a partir da qual se fará o levantamento dos melhores classificados. 

6.4. A bolsa não contempla material didático, uniformes, atividades 

extracurriculares, entre outras taxas. 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS E MATRÍCULA 

Os resultados da seleção serão divulgados a partir do dia 07 de dezembro de 2016, 

na Secretaria do Colégio Bom Jesus e pelo site (http://www.bomjesus.br). Os alunos 

contemplados terão o prazo de 08 a 22 de dezembro de 2016 para efetivarem a sua 

matrícula, desde que atendidas as exigências regimentais, contratuais e financeiras 

do Colégio Bom Jesus Coração de Jesus. 

 

Colégio Bom Jesus Coração de Jesus  

 

 



CONCURSO DE BOLSAS 2017 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome do aluno: __________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______________________________________________ 

RG: ______________________________ CPF: __________________________ 

Nome da Mãe: ___________________________________________________ 

Nome do Pai: ____________________________________________________ 

Endereço Residencial: _____________________________________________ 

Telefones: ______________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________ 

Escola de Origem: ________________________________________________ 

Data da Inscrição: ___/_____/____ Resp.______________________________ 

 

* Anexar a essa ficha: 

- Cópia da Carteira de Identidade ou certidão de nascimento 

- Xerox do último boletim escolar 

 

.............................................................................................................................. 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

 

COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUS - CONCURSO DE BOLSAS –2017 

 

Nome do aluno: ______________________________________________________ 

Data da Inscrição: ___/_____/____ Resp. pela inscrição:______________________ 

Escola de Origem:_____________________________________________________ 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Prazo de inscrição: 24/10 a 18/11 de 2016. 

Data da Prova: 23/11/2016 – quarta-feira. Horário: 14h às 18h. 

Local: Colégio Bom Jesus Coração de Jesus - Rua Hermann Blumenau, 120 – Centro 

| Florianópolis-SC (em frente a praça dos Bombeiros). 

Resultado do Concurso: 07 de dezembro de 2016 – na secretaria do Colégio Bom 

Jesus ou pelo site do Colégio (http://www.bomjesus.br). 

Em caso de dúvidas, consulte pelo telefone (48- 3211-4400). 


