
REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS CEFA-COC 2019.1  

  

  

Art.1º - O CENTRO EDUCACIONAL FACEMA, cria o Concurso de Bolsas de Estudos 

CEFACOC 2019.1, que concederá até 60 (sessenta) bolsas de estudos temporárias (com duração 

ao longo do ano de 2019), sendo até 10 (dez) bolsas no percentual de 50% (cinqüenta por cento), 

até 20 (vinte) bolsas no percentual de 30% (trinta por cento) e até 30 (trinta) bolsas no percentual 

de 20% (vinte por cento), observadas as disposições seguintes.  

  

  

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO  

  

Art. 2º - Para que a participação seja considerada válida, o(a) candidato(a) às bolsas de estudos:   

§ 1º – Deverá estar previamente inscrito no Concurso de Bolsas de Estudos CEFA-COC 2019.1 

por meio do portal da escola na internet, até o dia 16/12/2018 ou até a data em que se esgotarem 

as vagas;  

  § 2º - Deverá se fazer presente e participar de todas as etapas do referido evento, tanto o(a) 

candidato(a) quanto os seus responsáveis legais;  

  § 3º - O(a) candidato(a) deverá realizar uma avaliação social e de conhecimentos no Concurso 

de Bolsas de Estudos CEFA-COC 2019.1, que será utilizada para classificação dos interessados, 

por ordem decrescente de notas;  

  

  

DA SELEÇÃO E CONCESSÃO DAS BOLSAS DE ESTUDOS  

Art. 3º - A avaliação social será realizada por meio de um questionário socioeconômico que 

deverá ser preenchido e entregue pelos responsáveis legais do(a) candidato(a) à Diretoria 

Pedagógica do CEFA-COC ao final do evento;  

Parágrafo Único: Por ocasião da concessão de bolsa de estudos (e a qualquer tempo), se for o 

caso, o CEFA-COC poderá solicitar a apresentação de toda e qualquer documentação necessária 

para a devida comprovação do aspecto socioeconômico informado na avaliação prevista no Art. 

3º;  

  

Art. 4º - A avaliação de conhecimento dos candidatos será realizada pela equipe pedagógica do 

Centro Educacional Facema, por meio de atividades diversas e elaboradas de acordo com o nível 

de conhecimentos esperado para cada série;  

  

Art. 5º - Para a concessão das bolsas de estudos, deverão ser observados os seguintes critérios: I 
– Média aritmética das notas obtidas na avaliação social e na avaliação de conhecimentos 

realizadas durante o evento do Concurso de Bolsas de Estudos CEFA-COC 2019.1, por ordem 

decrescente de classificação;  

II - Presença e participação do(a) candidato(a) e de seus responsáveis em todas as etapas do 

referido evento;  



III - Preenchimento e entrega, por parte dos responsáveis do(a) candidato(a), do questionário 

socioeconômico e da ficha de pré-matrícula no Centro Educacional Facema, ao final do evento. 

§ 1º- A classificação obedecerá à média aritmética das notas obtidas na avaliação social e na 

avaliação de conhecimentos realizadas durante o evento, em ordem decrescente, e de acordo 

com o número de bolsas disponíveis no Concurso de Bolsas de Estudos CEFA-COC 2019.1, 

sendo ao primeiro(a) colocado(a) concedida a possibilidade da bolsa de estudos no valor de 50%, 

ao(à) segundo(a) a bolsa de estudos no valor de 30% e ao(à) terceiro(a) a bolsa de estudos no 

valor de 20%, de acordo com a existência de vagas, conforme tabela disponível no Anexo I deste 

regulamento;  

§ 2º - As bolsas serão disponibilizadas de acordo com a quantidade informadas pelo Anexo I 

sendo que o maior percentual disponível será ofertado ao(à) primeiro(a) colocado(a) e assim 

sucessivamente;  

§ 4º - Em caso de empate, será vencedor o(a) candidato(a) com idade mais avançada;  

§ 5º - Caso de empate persista, será vencedor o(a) candidato(a) que tiver realizado a sua inscrição 

em data ou horário mais precoce;  

§ 6º - No dia do evento (18/12/2018), às 18:30h, não será aceito o ingresso de candidatos não 

previamente inscritos no Concurso de Bolsas de Estudos CEFA-COC 2019.1;  

§ 7º - As vagas para participação no Concurso de Bolsas de Estudos CEFA-COC 2019.1 são 

limitadas à capacidade do evento, não cabendo recurso para abertura de novas vagas em caso 

de lotação esgotada;  

§ 8º - A divulgação do resultado do Concurso de Bolsas de Estudos CEFA-COC 2019.1 acontecerá 

a partir do dia 21/12/2018, individualmente, por meio do telefone disponibilizado na ficha de 

pré-matrícula preenchida e entregue pelos responsáveis do(a) candidato(a) conforme item III, 

do Art. 5 º deste regulamento.  

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 6º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Pedagógica do 

Centro Educacional Facema, não cabendo qualquer tipo de recurso sobre esta decisão.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ANEXO I  

  

Bolsas de Estudos Disponíveis para o Concurso de Bolsas CEFA/COC 2019   

 

Ensino Série Bolsa 50% Bolsa 30% Bolsa 20% 

 1° ano 1 2 3 

Fundamental 

I 

2° ano 1 2 3 

 3° ano 0 0 0 

 4° ano 0 0 0 

 5° ano 1 2 3 

 

Fundamental 

II 

 

6° ano 1 2 3 

7° ano 1 2 3 

8° ano 1 2 3 

9° ano 1 2 3 

 

Ensino 

Médio 

1° série 1 2 3 

2° série  1 2 3 

3° série 1 2 3 

Total de Bolsas 10 20 30 
 
 
 

  

  

  


