
REGULAMENTO 2021
CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO CONCOC

ENSINO FUNDAMENTAL 4º AO 9ºANO
ENSINO MÉDIO 1ª,2ª SÉRIES E TERCEIRÃO

Duas categorias: (os classificados terão que comprovar sua escolaridade antes da matrícula).
1) Alunos de escolas públicas;
2) Alunos de escolas particulares;

DADOS PARA INSCRIÇÃO:

Nome completo, telefone, e-mail, identidade*, nome do pai e da mãe, escola de origem e série 
pretendida pelo candidato. (Identidade deve ser apresentada no dia da prova).
*No caso de classificação, será necessária a comprovação dessa informação.

INSCRIÇÃO:

De 11/10 até 10/11 através do site: www.cocimperatriz.com.br ou na secretaria da escola. 

VALOR DA INSCRIÇÃO:

Isento

DIA DE PROVAS:

O candidato que chegar após o início das avaliações será automaticamente desclassificado;
Lápis, borracha e caneta azul ou preta (gabarito deve estar preenchido com caneta azul ou preta 
obrigatoriamente);

·

·

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:

A divulgação dos gabaritos de provas estará disponível a partir do dia 17/11/21. 

A p artir d as 10h  no  site : w w w .co cim p eratriz .co m .b r e  na  secretaria da  esco la . 

 

IMPORTANTE:

Os alunos classificados deverão efetivar a matrícula até o dia 10/12/2021. 
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- Havendo empate nas primeiras colocações , a maior pontuação na prova de Língua
 Portuguesa será usada como critério para desempate. Persistindo o empate, o 
  segundo critério será a maior pontuação em Matemática e o terceiro Conhecimentos

  

- 
- Os descontos serão válidos  até o final do segmento em que o aluno irá cursar, desde
 que mantenha  os índices de aproveitamento, não cometa atos de indisciplina  e 
 ocorrências graves, e efetive o pagamento da mensalidade na data do vencimento.
- As inscrições são limitadas ao número total de 40 bolsas de estudo, sendo distribuídas
  em 6 turmas do 4º,5º, 6º,7º,8º e 9ºAno Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino

  

  

- Os descontos concedidos neste concurso terão como base de cálculo a tabela de
  valores 2021 com validade para o ano letivo 2022.
- O desconto não será aplicado sobre o valor do material didático, taxa de matrícula,
   material escolar pessoal e livros paradidáticos.
- A bolsa é intransferível e terá validade para o aluno letivo 2022.
- Não serão adicionados descontos para valores a vista.
- Os classificados no concurso ao assinar o contrato de matrícula será autorizado o
  uso da imagem que vinculará nas principais mídias da escola, a não autorização do
  uso da imagem implicará no cancelamento automático da bolsa de estudos.

-  A prova contempla conteúdos da série, em curso do ano 2021.

-  Prova de 50 Questões

90

-  Prova de 46 Questões

18 à 27
28 à 36
37 à 41
42 à 46 

-  Prova de 90 Questões

19 à 31
32 à 38
39 à 43
44 à 50 

-  Prova de 36 Questões -  Prova de 31 Questões

3136

CRITÉRIOS 

Gerais.

PrÉ - REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DAS BOLSAS 2021 

REGRAS PARA DESCONTOS 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

TABELAS DE DESCONTOS 

Ter frequencia igual ou superior a 90%.

Médio.

www.deibambinicoc.com.br deibambinicoc
coc.itz

CONHECIMENTO

CONQUISTAS
ORIENTANDO


	Página 1
	Página 2

