
 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS PARA ENSINO MÉDIO 

COLÉGIO DEL REY 

EDITAL / 2020  

 

Passos, 06 de Janeiro de 2020.  

 

Prezados candidatos,  

Informamos através deste edital o processo seletivo de bolsistas para o Ensino            

Médio do Colégio Del Rey no ano de 2020 está aberto. Este programa visa              

conceder bolsas de estudos de até 100% a alunos que tiverem desempenho            

diferenciado em prova própria para este fim além da observação do resultado do             

aluno nas demais fases do processo, sejam os interessados provenientes do ensino            

público ou particular. Neste edital, apresentaremos o passo a passo a ser seguido             

pelo candidato, além das demais informações referentes ao programa.  

 

1. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO  

Para realizar a inscrição no processo seletivo de bolsistas, os interessados deverão            

seguir os passos apresentados a seguir:  

a) A inscrição em nosso programa deve ser realizado até o fim por meio de nosso                

site, acessando a página relativa ao programa;  

b) Após o preenchimento das informações solicitadas, será enviado um          

comprovante de inscrição para o endereço de e-mail do candidato cadastrado no            

formulário do programa. Certifique-se deste recebimento e entre em contato com           

nossa secretaria para pedir suporte caso não esteja tendo sucesso.  

1.1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O PROCESSO DE INSCRIÇÃO        

Todas as informações solicitadas no formulário que se encontra em nosso site são             

de preenchimento obrigatório, sendo essas informações necessárias para que o          

candidato consiga prosseguir com sua inscrição; do contrário, não será possível seu            

cadastro e, consequentemente, não será computada sua inscrição.  

 

 



2. PROVA ESCRITA E REDAÇÃO DE INTERESSE 

Para realizar a inscrição no processo seletivo de bolsistas, os interessados deverão            

seguir os passos apresentados a seguir:  

a) Comparecer dia 13/01/2020, às 9h00 na sede do Colégio Del Rey, situado na             

Rua da Mogiana, nº 401, Passos; 

b) Após a realização da prova e redação de interesse, o candidato receberá a             

listagem dos documentos necessários para as próximas fases. 

2.1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PROVA ESCRITA E REDAÇÃO         

DE INTERESSE  

O desempenho do aluno será o fator decisivo para a concessão do benefício de              

bolsa. A prova possui formato de questões objetivas, com o gabarito a ser divulgado              

no momento da entrevista. 

 

3. ANÁLISE DE HISTÓRICO ESCOLAR 

Para realizar a inscrição no processo seletivo de bolsistas, os interessados deverão            

seguir os passos apresentados a seguir:  

a) O candidato deverá trazer informações sobre seu desempenho acadêmico,         

sendo decisivo o bom andamento escolar para a oferta da bolsa. O prazo             

para a entrega dos documentos é até dia 15/01/2020; 

b) Servirão como comprovantes de desenvolvimento acadêmico o histórico        

escolar e ou boletins, desde que verificada a autenticidade do documento. 

 

4. ENTREVISTA 

Para realizar a inscrição no processo seletivo de bolsistas, os interessados deverão            

seguir os passos apresentados a seguir:  

a) Será agendada a entrevista a ser realizada com o candidato para a            

verificação do perfil do aluno. As entrevistas acontecerão no 16/01/2020; 

b) O candidato deverá vir acompanhado pelo responsável, que tomará         

conhecimento sobre o colégio, sua estrutura física e proposta pedagógica. 

 

 

 



4.1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A ENTREVISTA 

O agendamento da entrevista acontecerá por meio de contato telefônico feito pelo            

colégio, sendo verificada a disponibilidade de ambas as partes. 

 

5. ANÁLISE SÓCIO-ECONÔMICA 

Para realizar a inscrição no processo seletivo de bolsistas, os interessados deverão            

seguir os passos apresentados a seguir:  

a) Após a realização da prova escrita, o candidato receberá um formulário e lista             

de documentos a ser preenchido e entregues no momento da entrevista, dia            

16/01/2020; 

b) A análise do perfil sócio-econômico do participante será fator decisivo na           

concessão do benefício. 

 

6. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO  

a) Atender às regras estipuladas neste edital para inscrição e realização da prova;             

b) Chegar no local definido para a realização das fases do processo seletivo com              

antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto;  

c) Portar o comprovante de inscrição impresso e um documento de identificação            

válido com foto recente (RG, CNH ou passaporte);  

d) Portar materiais de uso individual, tais como caneta, lápis ou lapiseira, borracha,             

régua e apontador (caso use lápis).  

Observações: Não serão permitidos o uso de máquina de calcular ou similares nem             

o acesso a qualquer fonte de consulta. O candidato não deve levar bolsas, mochilas              

ou aparelhos eletrônicos (como celulares, mp3 e outros), pois não será permitido            

fazer a prova estando de posse de objetos que não aqueles necessários a sua              

execução.  

 

7. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  

O Colégio Del Rey fará a avaliação do resultado de cada candidato de acordo com               

resultado alcançado na prova escrita, bem como a avaliação da redação de            

interesse, levando em consideração o desempenho acadêmico observado pelo         

histórico escolar e as informações coletadas através do formulário socioeconômico          



e a entrevista. A distribuição de desconto adotada será baseada primordialmente no            

desempenho dos candidatos, na evolução das matrículas para os cursos          

pretendidos e na disponibilidade de recursos para suporte financeiro aos alunos.  

 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

O resultado final será divulgado em até 3 dias úteis após a realização de todas as                

fases do processo com todos os candidatos inscritos, sendo encaminhado para o            

candidato através do e-mail informado no momento da inscrição. 

 

9. MATRÍCULA 

Para os candidatos contemplados com bolsas de estudo e que ainda não tenham             

realizado a matrícula, será de 5 dias úteis, após a divulgação do resultado. Após              

esse prazo, fica a critério do Colégio Del Rey a manutenção ou não do benefício               

concedido ao candidato. Todas as informações para a matrícula, bem como o            

ambiente para realizar os seus procedimentos iniciais serão disponibilizadas pela          

secretaria do colégio ou através do telefone e e-mail. O atendimento para a entrega              

de toda a documentação de matrícula, bem como a sua conclusão, ocorrerá na             

secretaria do Colégio Del Rey, localizada na Rua da Mogiana, nº 401, Bairro             

Coimbras, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.  

 

10. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS OBTIDOS  

As informações sobre os benefícios obtidos serão divulgadas no momento da           

entrevista do candidato, onde serão esclarecidas questões financeiras, formas de          

pagamento e demais informações necessárias. 

 

 

 

Atenciosamente, A DIREÇÃO. 

 

 

 

 



Anexo 

 

Fase do processo Data 

Inscrição até 12/01/2020 

Prova escrita e redação de interesse 13/01/2020 

Entrega do histórico escolar para 
análise 

15/01/2020 

Entrevista 16/01/2020 

Entrega do formulário 
socioeconômico para análise 

16/01/2020 

Resultado final 21/01/2020 
 


