EDITAL 01/2021

CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO DE MÉRITO ACADÊMICO
Colégio Dehon Braço do Norte

Edital nº 01/2021 referente ao concurso de Bolsas de Estudo de Mérito Acadêmico para
estudantes que iniciarão o Ensino Médio - primeira série - em 2022, no Colégio Dehon de Braço
do Norte.
O processo para seleção e obtenção de Bolsas de Estudo de Mérito Acadêmico constará das
seguintes etapas:
1ª – Inscrição pelo site a seguir: http://www.colegiodehon.com.br/bn
2ª - Prova (presencial)
Os candidatos inscritos e que fizerem a prova concorrerão a Bolsas de Estudo de Mérito
Acadêmico de até 100% de desconto na mensalidade escolar, que serão concedidas a partir do
maior número de acertos na prova.
Será concedido 01 (uma) bolsa de 100% para o aluno com maior número de acertos , 01
(uma) bolsa de 50% para o aluno com o segundo maior número de acertos, 01( uma) bolsa de 30%
para o aluno com o terceiro maior número de acertos e 01( uma) bolsa de 20% para o aluno com o
quarto maior número de acertos.

As Bolsas de Estudo de Mérito Acadêmico são intransferíveis.
INSCRIÇÕES
Poderão efetuar a prova de Bolsas de Estudo de Mérito Acadêmico do Colégio Dehon de
Braço do Norte, os estudantes que estiverem regularmente matriculados no 9º ano do Ensino
Fundamental no ano letivo de 2021.
As inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 25/10/2021 a 16/11/2021 pelo site:
www.colegiodehon.com.br/bn

CONTEÚDOS
Os conteúdos para a prova estarão disponíveis no site do Colégio Dehon de Braço do Norte
a partir de 25/10/2021. www.colegiodehon.com.br/bn
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PROCESSO SELETIVO
Prova presencial a ser realizada no dia 20/11/2021(sábado), no período vespertino, das
13h30 às 16h, no Colégio Dehon de Braço do Norte, situado na Rodovia 370, KM 146, Rio Bonito,
nº 1023, anexo a Unisul.
A prova será composta por 30 questões de múltipla escolha, sendo 15 questões de Língua
Portuguesa e 15 questões de Matemática.
No dia da prova, chegar com 10 minutos de antecedência para evitar aglomerações. Trazer caneta
(preta ou azul), lápis e borracha. Não será permitido o uso de celular, calculadora, relógios ou
qualquer dispositivo eletrônico.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios:
1º critério: Maior número de acertos na prova de Matemática;
2º critério: Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
3º critério: Candidato mais velho.

RESULTADOS
O gabarito será divulgado no dia 22 de novembro (segunda-feira), no site do Colégio Dehon
de Braço do Norte www.colegiodehon.com.br/bn .
O resultado oficial será divulgado no dia 25/11/2021 (quinta-feira), a partir das 16h, no site do
Colégio Dehon de Braço do Norte , www.colegiodehon.com.br/bn

MATRÍCULAS
As matrículas deverão ser efetuadas 29/11/2021 a 06/11/2021, das 8h às 17h30. Caso
contrário, o aluno perderá o desconto adquirido no concurso.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•
•
•
•
•

Atestado de frequência;
Cópia do RG e CPF (aluno);
Cópia da certidão de nascimento;
Cópia do Histórico do Ensino Fundamental:
Cópia do RG e CPF (responsável);
Cópia do comprovante de residência.
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Os descontos concedidos pela escola serão válidos até o final do ensino médio, desde
que o aluno:
- mantenha bom rendimento escolar;
- apresente bom comportamento disciplinar;
- esteja em dia com as mensalidades durante o ano letivo.

IMPORTANTE
Os descontos serão calculados sobre os valores da tabela de 2022.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
Devido as adversidades do momento, por conta da pandemia da Covid-19, a prova presencial
para nosso Concurso de Bolsas irá acontecer com o número permitido de pessoas por sala.
Para garantir a proteção e segurança de todos seguiremos as seguintes normas sanitárias:
1 - Aferição de temperatura;
2 - uso de álcool gel e máscara;
3 - ambientes higienizados;

OBSERVAÇÃO
Trazer sua garrafa de água de casa (embalagem transparente e sem rótulo) e chegar com 10
minutos de antecedência para evitar aglomerações.

A Coordenação

