
PROGRAMA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA 
O ANO LETIVO DE 2020 DO COLÉGIO BOM RETIRO - OBJETIVO 

O COLÉGIO BOM RETIRO promoverá para 2020 prova seletiva para concessão de 
Bolsas de Estudo para os alunos matriculados no ano letivo de 2019, tudo de 
conformidade com o regulamento abaixo: 

 REGULAMENTO DO PROGRAMA 

1. A prova seletiva é aberta a todos os candidatos do 5ºAno do Ensino 
Fundamental ao 2º Ano E.M de 2019 aptos a cursar o ENSINO 
FUNDAMENTAL (6º - 9º) e MÉDIO (1ª – 3ª)  única e 
exclusivamente para o ano letivo de 2020. 

2. O Colégio Bom Retiro concederá bolsas de estudo, doravante tratados 
por PRETENDENTES, conforme especificação expressa neste edital. 
 

3. Serão ainda premiados com bolsa parcial os 3 (três) primeiros colocados em 
cada sala conforme ordem classificatória, sendo 1 (Uma) de 100%, 1 
(Uma) de 50% e 1 (Uma) de 30% de desconto , distribuídas 
igualitariamente entre ALUNOS e PRETENDENTES dos seguintes anos: 
6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino 
.Médio. 
 

4. O período de inscrições terá início às 0h00 do dia  15/08/2019 às 23h59 do 
dia 06/09/2019. 
 

5. Para participar, o candidato deverá preencher sua ficha de 
inscrição através do “site” do Colégio Bom Retiro, no menu "Serviços" 
(www.colegiobomretiro.com.br) 

Obs.1: Serão sumariamente anuladas quaisquer inscrições que estejam preenchidas em 
desacordo com as disposições constantes do presente regulamento. É obrigatório o uso 
de caneta para os candidatos de cor preta ou azul, não sendo autorizado o empréstimo 
de material. 

Obs.2: Ao inscreverem-se para o referido concurso, os candidatos e seus responsáveis 
estarão concordando com todas as normas contidas no presente regulamento. As 
dúvidas porventura suscitadas e os casos omissos serão solucionados pela Direção do 
Concurso. 

Obs.3: O direito de Bolsa é intransferível e exclusivo do participante. 

Obs. 4: Não está incluso na Bolsa de Estudos o material didático do Objetivo, uniforme 
escolar e atividades extras. O mesmo deverá ser adquirido na secretaria da escola.  

 

 

 



1. TAXA DE INSCRIÇÃO - R$ 24,99 
(No caso de efetivação de matrícula, o valor pago da Taxa de Inscrição será devolutivo 
na 1ª Parcela da Anuidade 2020) 

Para os candidatos de fora cujo NÃO estão matriculados no ano letivo de 2019 no 
Colégio Bom Retiro - Objetivo nas séries do item 1.0, após realizarem a inscrição, 
deverão aguardar o contato via E-mail ou pelo aplicativo WhatsApp de um dos 
representantes da escola após a inscrição o responsável irá realizar o pagamento 
diretamente pela internet nas opções disponíveis, sendo o valor de  R$ 24,99 referente 
a taxa de inscrição para participar do concurso de bolsa. A taxa de inscrição é o 
deferimento e liberação para que o candidato possa participar do Concurso de Bolsa de 
Estudos para 2020 promovido pelo Colégio Bom Retiro - Objetivo, a mesma não tem 
devolução independente do resultado final do concurso. 

7.     PONTUAÇÃO 

Acertos (%) Desc. Concedido (%) 

50 a 69 30 

70 a 99 50 

100 100 

IMPORTANTE: Desconto concedido através do valor real de contrato 

- A prova será composta por no máximo 90 (noventa) questões multidisciplinares e 1 
(uma) redação de Língua Portuguesa com peso dois(2) no cálculo final.  

Nota e Avaliação: 
Questão Correta = 1 ponto 
Redação = 0 à 100 pontos 

Cálculo Final:      res. da prova + nota de redação  X(.)  2   = Cálculo Final 
                                                                 / 3  

No caso de empate, será adotada a nota da redação como critério de desempate. 

 

Parágrafo Único: A prova deverá ser realizada exclusivamente no Colégio Bom 
Retiro, no dia e horário marcado neste edital. 

A prova + redação será realizada no dia 14/09/2019 (sábado) e terá início 
rigorosamente às 9h, com duração máxima de até 4 horas;  Após este período, não 
haverá mais tolerância para a realização da prova e a redação. 

Obs.: O candidato deverá comparecer ao Colégio Bom Retiro com 
antecedência mínima de 15 (quinze) minutos em relação ao início da prova. 
Após esse horário o portão será fechado. 



1. No dia da prova o candidato de fora deverá estar de posse da carteira escolar 
obrigatória ou de sua carteira de identidade ou certidão de nascimento, além do 
comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição. Na ausência de tais 
documentos solicitados, o candidato será impedido de realizar prova. 
 

2. Os resultados serão publicados no Portal do Aluno no site do Colégio ou em 
contato com a secretaria da escola a partir do dia  26 de Setembro de 2019. 
 

3. Não será disponibilizada a publicação ou visualização das provas após a sua 
realização. 
 

4. Somente será garantida a vaga ao candidato que efetivar a matrícula 
até 31/10/2019 para o período determinado pelo colégio, após a vaga será 
concedida ao candidato de colocação imediatamente posterior à do desistente, 
conforme ordem de classificação. 
 

5. Para a realização ou renovação de matrícula para 2020, caso tenha algum débito 
financeiro em nosso sistema em nome do aluno, o mesmo não poderá realizar a 
sua efetivação de matrícula enquanto não houver a quitação do(s) débito(s) até o 
dia 31/10/2019. 

Declaro ter conhecimento das datas, horários, prazos, critérios de 
avaliação e disposições gerais do presente regulamento do 
CONCURSO DE BOLSA DE ESTUDO PARA 2020. 

 


