PROVA DE BOLSA MÉRITO PARA O ENSINO MÉDIO - ANO LETIVO 2022
REGULAMENTO

O presente regulamento normatiza o processo de seleção de alunos a serem contemplados com bolsas
de estudos para o Ensino Médio no Colégio Anglo Chácara Santo Antônio, para o ano letivo de 2022,
conforme a estrutura e regimento abaixo, sendo assim dividido:

1. CANDIDATOS
Poderão participar estudantes que estejam cursando/já tenham concluído o último ano do Ensino
Fundamental, bem como aqueles que estejam cursando uma das duas primeiras séries do Ensino
Médio, matriculados em qualquer instituição, incluindo-se alunos já matriculados no Colégio Anglo
Chácara Santo Antônio.

ATENÇÃO: O CANDIDATO DEVE SE INSCREVER PARA A SÉRIE QUE CURSARÁ EM 2022!

2. DADOS E PRAZO PARA INSCRIÇÃO
2.1 O formulário de inscrição estará disponível no site do colégio (www.anglochacara.com.br), do
dia 17 de setembro de 2021 até o dia 12 de outubro de 2021, às 23h59.
2.2 O candidato deverá indicar a série que cursará em 2022.
2.3 O candidato deverá enviar os boletins de 2019 e de 2021 e-mail
recepcao@anglochacara.com.br.
2.4 As inscrições gerais serão limitadas ao número total de 100 alunos.

INSCREVER-SE IMPLICA CONCORDAR, INTEGRALMENTE, COM O PRESENTE REGULAMENTO.

3. DATA, HORÁRIO, LOCAL E INSTRUÇÕES
3.1 A prova será no dia 16/10/2021 (sábado), no horário das 09h às 12h. Recomenda-se chegar
com até 30 minutos de antecedência.
Importante: não será permitida a entrada após o fechamento dos portões, que acontecerá,
pontualmente, às 9h
3.2 O aluno receberá a confirmação da inscrição através do e-mail cadastrado e orientações para
a realização da prova em até 2 dias úteis antes da data da prova.
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3.3 A prova acontecerá no formato presencial, nas dependências da escola, à Rua Comendador
Elias Zarzur, 320, Santo Amaro, São Paulo.
3.4 O candidato deverá apresentar, no ambiente de prova, documento oficial com fotografia ou
carteira estudantil em estado de conservação que permita identificá-lo.
3.5 Não será permitido qualquer aparelho ou instrumento eletrônico (telefone celular, iPod, tablet,
calculadora, relógio, smartwatch ou similares). A escola não se responsabilizará pela guarda
desses objetos.
3.6 Qualquer atitude do candidato que, a juízo do(s) fiscal(is), caracterize tentativa de fraude
implicará desclassificação dele.
3.7 Caso o candidato tenha se inscrito e não tenha recebido as informações necessárias para a
realização da prova, o mesmo deverá entrar em contato de imediato com o colégio através do
WhatsApp do Colégio Anglo Chácara Santo Antônio (11) 9 4192-1522.
4. INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA
4.1 A prova será composta por 40 questões de múltipla escolha (QME), com 5 opções em cada uma
delas, distribuídas entre Matemática, Língua Portuguesa, Ciências Humanas e Ciências da
Natureza.
4.2 Tanto a resolução da prova, bem como as marcações no cartão-resposta terão de ser feitas
apenas com caneta esferográfica de tinta preta.
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O Resultado será enviado via e-mail ou por contato telefônico a partir do dia 21 de outubro de 2021.
6. BENEFÍCIOS
6.1 Serão concedidas bolsas de 8% a 100%, considerando-se o desempenho do aluno na prova.
6.2 Em caso de empate, será considerada a média ponderada do histórico escolar referente ao
Ensino Fundamental II, para os candidatos a 1ª e 2ª séries, e do histórico do ensino médio para
os candidatos à 3ª série.
6.3 Caso persista o empate, será considerada a maior pontuação na prova de Língua Portuguesa
como critério para desempate, em seguida a maior pontuação em Matemática, e em último
caso, a soma das notas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas.
6.4 O candidato que participar de uma edição da Prova de Bolsa Mérito para o Ensino Médio, ano
letivo 2022, não poderá concorrer novamente para Bolsa Mérito para o Ensino Médio, em outras
edições que possam ocorrer para o ano letivo de 2022.
7. MATRÍCULA
7.1 Todos os candidatos contemplados na prova de bolsa mérito deverão efetivar a matrícula até
às 16h do dia 29 de outubro de 2021;
7.2 No ato da matrícula o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:







Declaração de escolaridade
Declaração de quitação financeira da escola de origem
Declaração de transferência e/ou histórico escolar (Mediante conclusão do ano letivo)
Documento de identificação dos responsáveis (Rg e CPF)
Documentos de identificação do aluno (Rg e certidão de nascimento)
Comprovante de residência
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Carteirinha de convênio médico
Carteira de vacinação

8. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
8.1 Será eliminado da Prova de Bolsa Mérito o candidato que:
8.1.1 Sair da prova durante a execução da mesma;
8.1.2 Faltar com o devido respeito com qualquer membro da equipe do Anglo Chácara Santo
Antônio utilizando-se de linguagem imprópria, ofensiva ou obscena que caracterizem
atitudes evidentes de desrespeito ou grosseria;
8.1.3 Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilícitos para a execução da prova ou para
obter aprovação própria ou de terceiros;
8.1.4 Não realizar a prova seja qual for o motivo alegado;
8.1.5 Não apresentar os documentos exigidos por ocasião da matrícula ou apresentar documentos
falsos;
8.1.6 Além da eliminação da Prova de Bolsa Mérito, o candidato, em se tratando dos termos dos
itens anteriores, estará sujeito às demais penalidades legais, levando-se em conta a
gravidade da ocorrência e os danos que houver causado;
8.1.7 Será eliminado, em qualquer época, mesmo após a matrícula, o candidato que houver
realizado a Prova de Bolsa Mérito usando documento ou informações falsas ou outros meios
ilícitos devidamente comprovados.
9. PERDA DA VAGA
9.1 Perderá o direito à bolsa e será considerado, formalmente, desistente o candidato classificado
que, por qualquer motivo, não comparecer para matrícula no prazo fixado pelo colégio ou
não apresentar qualquer dos documentos listados nesse Edital, sendo substituído pelo aluno
imediatamente subsequente na lista de classificação;
9.2 É responsabilidade do candidato se informar sobre os prazos fixados para matrícula, a partir
da data de divulgação do resultado da Prova de Bolsa Mérito.
10. PRÉ-REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA BOLSA ATÉ O ESTUDANTE CONCLUIR AS SÉRIES DO
ENSINO MÉDIO
10.1 Ter frequência igual ou superior a 75%;
10.2 Desempenho escolar acima da média 6,0;
10.3 Não possuir nenhuma ocorrência grave.
11. AS REGRAS PARA APLICAÇÃO DO DESCONTO
11.1 A bolsa de estudos não contempla o material didático e a 1ª parcela da anuidade;
11.2. Os descontos concedidos nesta prova terão como base de cálculo a tabela de valores
contratuais, vigente durante os anos em que o aluno cursar as séries do Ensino Médio;
11.3 As bolsas são intransferíveis e terão validade para as séries do Ensino Médio que o estudante
cursar;
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11.4 Os descontos não são cumulativos (terão como base de cálculo a tabela de valores contratuais
do curso). Não serão adicionados descontos para valores à vista;
11.5 O pagamento das mensalidades deverá estar dentro do prazo de vencimento.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Os contemplados autorizam desde já a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz, sem
quaisquer ônus ao Anglo Chácara Santo Antônio, com vistas à divulgação do concurso, em
quaisquer meios de comunicação;
12.2 Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle do Colégio Anglo Chácara, não for possível
conduzir este concurso conforme o planejado, este poderá modificá-lo, suspendê-lo e/ou finalizálo antecipadamente ou reaplicá-lo em uma nova data, mediante aviso aos participantes. Caso o
concurso tenha sua data adiada, a Anglo Chácara Santo Antônio deverá avisar o público em geral e
os participantes, através dos mesmos meios utilizados para sua divulgação do concurso, explicando
as razões que o levou a tal decisão;
12.3 Fica Anglo Chácara Santo Antônio autorizado desde já, a realizar uma segunda prova, caso
perceba que houve má fé na execução da prova de bolsa por parte do candidato;
12.4 Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão resolvidos pela Direção
Geral do Colégio Anglo Chácara Santo Antônio, que utilizará, além da legislação em vigor, o bom
senso e a equidade na solução dos impasses, não cabendo qualquer tipo de recurso ou contestação
das decisões tomadas.
13. PUBLICAÇÃO
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação pela internet, no site anglochacara.com.br.

São Paulo, 17/09/2021.
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