
EXAMEDEBOLSAS

EDITAL
6º  ANO AO 3 MÉDIOº  



EXAMEDE

BOLSAS
SEJAM BEM VINDOS!

 O Colégio Dom Bosco Araguari oferece a oportunidade de você participar do processo seletivo e 
concorrer a bolsas de estudo com descontos de 50% a 100% na mensalidade escolar. O exame é 
específico para alunos não matriculados neste colégio e que procuram vagas para as turmas de 6º ano 
do Ensino Fundamental II a 3º ano do Ensino Médio.

INSCRIÇÕES

 A inscrição pode ser realizada pelo site: www.domboscoaraguari.com.br ou na recepção do 
Colégio. Para efetivação da mesma deve-se trazer no dia da prova 1 kg de alimento não perecível. 

 - Inscrição via web: As inscrições via internet serão feitas pelo site:

  www.domboscoaraguari.com.br, a partir do dia 25 de setembro de 2019. 

 - Inscrição presencial: As inscrições presenciais poderão ser realizadas na recepção do Colégio 
Dom Bosco, no horário das 9 às 17h, considerando-se o horário oficial de Brasília. O candidato deverá 
portar seus documentos pessoais (identidade e CPF).

Inscrições via web 9h do dia 
25/09/2019

23h59 do dia 
18/10/2019

www.domboscoaraguari.com.br

Inscrições presenciais 9h do dia 
25/09/2019

17h do dia 
18/10/2019

Colégio Dom Bosco

Aplicação Exame 21/10/2019 das 14h às 18h Colégio Dom Bosco

Divulgação do Gabarito 23/10/2019 às 15h www.domboscoaraguari.com.br

Resultado final 30/10/2019 às 15h Coordenação Colégio Dom Bosco

Matrícula Até 08/11/2019 Colégio Dom Bosco

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

MODALIDADE DE 
INSCRIÇÃO INÍCIO TÉRMINO LOCAL

RESTRIÇÕES

 Caso o candidato já tenha estudado no Colégio Dom Bosco e o histórico disciplinar do aluno foi 
desfavorável, a inscrição no presente exame de bolsas poderá ser recusada ou mesmo cancelada.

REALIZAÇÃO DA PROVA

 O aluno deverá portar comprovante de inscrição, documento de identidade ou outro documento 
de identificação com foto, caneta azul ou preta, lápis ou lapiseira, borracha.
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REGRAS

 Durante a prova não será permitido o uso de calculadora ou dispositivos eletrônicos, nem o 
acesso a qualquer fonte de consulta. Também não será permitido o uso de óculos escuros e artigos de 
chapelaria. O candidato não deve levar bolsas, mochilas ou aparelhos eletrônicos, pois não será 
permitido fazer a prova estando de posse de objetos que não aqueles permitidos para a execução do 
exame.

ESTRUTURA DAS PROVAS

 O presente Exame de Bolsas ocorre por meio da aplicação de uma prova com questões de 
múltipla escolha. Segue abaixo a quantidade de questões e disciplinas cobradas no exame.

LÍNGUA PORTUGUESA 06

MATEMÁTICA 06

HISTÓRIA 06

GEOGRAFIA 06

CIÊNCIAS 06

FUNDAMENTAL II

DISCIPLINAS QUANTIDADE QUESTÕES

TOTAL 30

LÍNGUA PORTUGUESA 06

MATEMÁTICA 06

HISTÓRIA 06

GEOGRAFIA 06

BIOLOGIA 06

ENSINO MÉDIO

DISCIPLINAS QUANTIDADE QUESTÕES

TOTAL 42

FÍSICA 06

QUÍMICA 06

CLASSIFICAÇÃO

 A distribuição das bolsas tem como critério a premiação do aluno por ordem de desempenho na 
prova realizada. Em caso de empate na nota final do exame, será usado o critério de desempenho 
individual em cada área. Os maiores pesos são nas disciplinas de Exatas, respectivamente matemática, 
física e química.
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OBSERVAÇÕES

 É facultado ao Colégio oferecer vagas conforme as suas disponibilidades e políticas internas. 
Assim, outras datas de provas poderão ser divulgadas, desde que haja vagas, e suas divulgações 
ocorrerão em nosso site. Caso o candidato não tenha sido aprovado neste exame, o mesmo tem a 
oportunidade de tentar novamente efetuando uma nova inscrição.

RESULTADO

 O resultado do Exame de Bolsas estará disponível no dia 30 de outubro de 2019 na Coordenação 
do Colégio Dom Bosco. Para saber o resultado, o candidato ou responsável deverá procurar a 
coordenação do Colégio e obter os esclarecimentos sobre o processo de matrícula. Para garantir sua 
vaga, o candidato (a) aprovado (a) deve ser matriculado seguindo as orientações e os prazos previstos 
neste edital.

MATRÍCULAS

 As matrículas poderão ser efetuadas após o resultado oficial do Exame de Bolsas, entre os dias 
31 de outubro até o dia 08 de novembro de 2019, podendo ser prorrogada caso seja necessidade da 
direção da instituição. Caso os contemplados de bolsa não efetuem matrícula neste período, perderão a 
porcentagem de bolsa conquistada.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

 Serão necessários para matrícula no Ensino Fundamental Il e Médio os seguintes documentos:

 Certidão de Nascimento do aluno;

 Identidade e CPF do aluno (se tiver);

 Declaração de escolaridade da escola que estuda em 2019;

 Identidade e CPF dos responsáveis;

 Comprovante de residência;

 Histórico escolar antes do início das aulas.

VALIDADE DA BOLSA E PERMANÊNCIA DO DIREITO

 As bolsas de estudos concedidas por meio deste exame serão válidas para o ano letivo de 2020, 
podendo haver perda ou cancelamento no caso de: não manter o rendimento do desempenho bimestral 
acima de 80% de aproveitamento; não obtiver uma frequência nas aulas e nas atividades 
extracurriculares acima de 80%; não cumprir as regras disciplinares previstas no Regimento Escolar.

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 O(a) responsável legal pelos(as) candidatos(as) deverá manter-se informado(a) acerca das 
datas e procedimentos deste edital. Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento 
serão avaliados pela Direção e Coordenação Pedagógica do Colégio.

Araguari (MG), 25 de setembro de 2019

Direção Colégio Dom Bosco


