
 

  
 
REGULAMENTO DE CONCURSO DE BOLSA MÉRITO PARA AS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E 

ENSINO MÉDIO - ANO LETIVO 2019 

 

O Colégio Davina Gasparini informa que estão abertas as inscrições para o Concurso de Bolsa Mérito aos 

alunos que cursarão as turmas do Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio (1º ao 3º Ano) 

em 2019.  

 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas através do formulário de inscrição 

disponível no site do colégio: www.davinagasparini.com.br; 

1.2. Os alunos e ingressantes poderão participar, em igualdade de condições, do concurso de bolsa 

mérito 2019, que tem a finalidade de valorizar o excelente desempenho acadêmico; 

1.3. O prazo final para inscrições é dia 18 de Outubro, até às 18h. 

 

2.  DA PROVA 

2.1. A prova será aplicada no dia 20 de Outubro de 2018; 

2.2. Horários de prova: 

Provas para 6º, 7º e 8º Ano Fundamental II em 2019: das 8h às 12h; 

Provas para 9º Ano Fundamental II, 1º, 2º e 3º Ano Médio em 2019: das 13h às 17h; 

2.3. Não será permitida a entrada após o horário determinado para o início da prova, sob qualquer 

hipótese ou pretexto; 

2.4. Local: Colégio Davina Gasparini - Rua Sebastião Nogueira Botelho, 47 - Jd. Bonfiglioli; 

2.5. O processo de avaliação será composto por uma prova de múltipla escolha e uma Redação. A 

prova de múltipla escolha envolverá os componentes curriculares de acordo com a tabela 

abaixo: 

 

TURMAS PARA 2019 COMPONENTES CURRICULARES 

6º, 7º, 8º e 9º Ano Fundamental II  Língua portuguesa - 15 questões 
Matemática - 15 questões 
Ciências - 10 questões 
Inglês - 5 questões 
História - 5 questões 
Geografia - 5 questões 
 
Total: 55 questões 
Aproveitamento mínimo: 40 questões 
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1º Ano Ensino Médio Língua portuguesa - 15 questões 
Matemática - 15 questões 
Química - 5 questões 
Física - 5 questões 
Inglês - 5 questões 
História - 5 questões 
Geografia - 5 questões 
 
Total: 55 questões 
Aproveitamento mínimo: 40 questões 

2º e 3º Ano Ensino Médio Língua portuguesa - 15 questões 
Matemática - 15 questões 
Biologia - 5 questões 
Química - 5 questões 
Física - 5 questões 
Inglês - 5 questões 
História - 5 questões 
Geografia - 5 questões 
 
Total: 60 questões 
Aproveitamento mínimo: 45 questões 

 

2.6. Serão corrigidas apenas as redações dos candidatos que obtiverem o aproveitamento mínimo 

estipulado nas provas de múltipla escolha; 

2.7. A redação deverá ter no mínimo 20 (vinte) linhas para ser considerada válida; 

2.8. Não haverá segunda chamada para a prova. O aluno que não comparecer no dia e horário 

determinado, será automaticamente eliminado do concurso; 

2.9. O conteúdo das provas estará disponível no site do colégio www.davinagasparini.com.br, 

juntamente com o Regulamento. 

 

3.  DAS BOLSAS E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

3.1. A pontuação geral da prova será composta pela soma das pontuações da prova de múltipla 

escolha e redação; 

3.2. Serão concedidas bolsas de estudo por mérito aos 3 (três) primeiros classificados de cada 

turma, de acordo com os pontos obtidos na prova, desde que o candidato obtenha o 

aproveitamento mínimo. As bolsas serão assim distribuídas: 

● O primeiro colocado receberá 50% de bolsa; 

● O segundo colocado receberá 30% de bolsa; 

● O terceiro colocado receberá 20% de bolsa. 
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3.3. Em caso de empate na pontuação final, o desempate será dado pelos seguintes critérios de 

ordem: 

1. Maior pontuação na Redação; 

2. Maior nota nas questões de múltipla escolha, na seguinte ordem de desempate: Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, Biologia, Química, Física, Inglês, História e Geografia. 

3.4. A divulgação dos resultados será realizada no dia 5 de Novembro de 2018, através do site 

www.davinagasparini.com.br; 

3.5. O aluno contemplado com a bolsa deverá realizar a matrícula impreterivelmente até o dia 14 

de Novembro de 2018; 

3.6. Caso o classificado não se matricule no período previsto, o benefício do mesmo será 

cancelado. 

 

4.  DA MANUTENÇÃO DA BOLSA 

 

4.1. As bolsas concedidas terão validade de janeiro a dezembro de 2019. Ao final do ano letivo, os 

alunos que desejarem deverão prestar novo concurso;  

4.2. A manutenção da Bolsa Mérito 2019 está vinculada ao compromisso firmado pelo aluno e pela 

família, portanto, o aluno perderá o benefício, caso não obtenha média igual ou superior a 7,0 

(sete pontos), frequência inferior a 75% das aulas dadas, em todas as disciplinas da Matriz 

Curricular do respectivo ano letivo ou descumprimento do Regimento Escolar; 

4.2. É imprescindível a assiduidade e pontualidade na vida escolar, assim como adimplência 

absoluta do contrato de prestação de serviços educacionais e pontualidade no pagamento das 

parcelas da anuidade. 

 

5.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1. O candidato deverá portar documento de identidade (RG) ou documento original com foto 

no dia da prova; 

5.2. Comparecer ao local da prova portando lápis, borracha, caneta esferográfica preta ou azul; 

5.3. Por se tratar de concurso, não haverá, em hipótese alguma, vista de prova ou de resultado; 

5.4. O desconto concedido pela bolsa mérito não contempla a primeira parcela da anuidade (a ser 

efetuada no ato da matrícula), somente as parcelas de janeiro a dezembro de 2019; 

5.5. Os descontos não são cumulativos com outra política de desconto já existente; 
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5.6. Quaisquer outras despesas ficarão a cargo do aluno e/ou seu responsável, como custos com 

uniforme, material escolar, transporte, passeios, cursos extras e outros; 

5.7.. A bolsa é pessoal e intransferível. 

 

São Paulo, 27 de Agosto de 2018.  


