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Edital Concurso Externo de Bolsas 2022 

1. O Colégio Santa Luzia realizará concurso de bolsas para alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 
3º ano do Ensino Médio. A bolsa de estudo consiste em desconto parcial no valor da anuidade escolar para o 
ano letivo de 2022.  

2. Serão ofertadas bolsas de estudos parciais, de acordo com a ordem de classificação para cada série, observada 
a nota mínima exigida, quantidades e critérios relacionados abaixo. As bolsas escolares terão descontos nas 
mensalidades entre 25% a 75%.  

 

Série Bolsa 75% Bolsa 50% Bolsa 30% Total de bolsas por série 

4º ano 1 1 1 3 

5º ano  1 1 1 3 

6º ano  1 1 1 3 

7º ano  1 1 1 3 

8º ano 1 1 2 4 

9º ano 1 1 2 4 

1ª série EM  2 2 2 6 

2ª série EM  - 1 1 2 

3ª série EM - 1 1 2 

TOTAL 30 

 

3. A pontuação mínima exigida é de 60% (sessenta por cento) de acerto das questões da avaliação, independente 
da anulação de questões, para bolsa de 75%. Os alunos serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação nas provas objetiva e de redação. Ocorrendo igualdade de pontuação, serão considerados, 
respectivamente, como critérios de desempate os resultados: 1º Maior número de acerto na Prova objetiva; 
2º Maior nota em redação; 3º Maior número de acerto na prova objetiva de matemática. 

4. O desconto decorrente do presente concurso de bolsa não é cumulativo. Os percentuais de descontos 
concedidos são pessoais, intransferíveis e incidirão sobre as mensalidades de fevereiro a dezembro de 2022. A 
manutenção do desconto está condicionada a adimplência. Quaisquer outras despesas durante o ano letivo 
com projetos, viagens, prova de 2ª chamada, recuperações, alimentação, transporte, material didático, 
uniforme, dentre outras, ficarão integralmente a cargo do responsável financeiro pelo aluno(a). A bolsa 
concedida não contempla o programa de ensino bilíngue, escola de esportes, reforço escolar ou qualquer 
serviço terceirizado, portanto o pagamento deste deverá ser realizado para a escola. 

5. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas na secretaria da escola (segunda a sexta, das 7h às 18h) ou pelo 
link https://forms.gle/YmtmDPntXJDUMgpW7 disponível no site www.cslimp.com.br no período de 07/10 a 
20/10/2021. No ato da inscrição deverá apresentar cópia da carteira de identidade, certidão de nascimento, 
declaração escolar 2021, boletim do 3º ou 4º bimestre ou 2º ou 3º trimestre letivo de 2021. Os alunos 
oriundos de escola particular deverão apresentar, além dos documentos listados acima, o comprovante de 
nada consta da escola de origem. Para serem validados os inscritos pelo site, deverão entregar toda a 
documentação na secretaria da escola ou enviar por e-mail (csl@cslimp.com.br) até às 17h do dia 22/10/2021. 
A assinatura da ficha de inscrição representa a adesão ao edital Concurso de Bolsas CSL 2022. 
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6. As provas serão compostas por questões objetivas, do tipo múltipla escolha, distribuídas pelo conteúdo das 

matérias e séries especificados abaixo, além da prova de redação (4º ao 9º ano “EF” gênero textual – 

narrativa; 1ª a 3ª série “EM” gênero textual - dissertação).  

Série 2022 Conteúdos Matérias  

4º ano 3º ano Ciências, Português e Matemática 

5º ano  4º ano História, Geografia, Ciências, Português e Matemática 

6º ano  5º ano História, Geografia, Ciências, Português e Matemática 

7º ano  6º ano História, Geografia, Ciências, Português e Matemática 

8º ano  7º ano História, Geografia, Ciências, Português e Matemática 

9º ano  8º ano História, Geografia, Ciências, Português e Matemática 

1ª série 9º ano História, Geografia, Ciências (química, física e biologia), Português e Matemática 

2ª série  1ª série Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 

3ª série 2ª série Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 

 

7. As provas serão realizadas no dia 30/10/2021, das 8h às 12h, nas dependências do Colégio Santa Luzia 
(Unidade I e II). Os candidatos deverão comparecer na escola com antecedência mínima de 30 minutos em 
relação ao horário de início da prova, portando caneta esferográfica preta, lápis, borracha, comprovante de 
inscrição e documento de identificação com foto. Os portões serão fechados às 7h50min. Não será permitido o 
uso de equipamentos eletrônicos, calculadoras e relógios. A prova terá duração máxima de 4h, sendo a 
permanência mínima de 2h. O candidato que tentar burlar as regras desse concurso ou se utilizar de meios 
ilícitos para a execução da prova ou ainda perturbar a ordem no local será automaticamente desclassificado. 

8. O resultado da prova será divulgado no dia 12/11/2021, a partir das 16h, nos murais e meios de comunicação 
da escola (www.cslimp.com.br - facebook.com.br/colegiosantaluzia - intagram.com/cslimp). Não haverá 
revisão de notas da prova objetiva e redação, assim como não serão aceitos recursos de qualquer ordem.   

9. A matrícula para o ano letivo 2022 deverá ser realizada no período de 16 a 22/11/2021, das 7h às 18h, de 
segunda a sexta-feira, na secretaria da escola, pelo responsável do aluno, mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: comprovante de residência, declaração de escolaridade original, carteira de identidade 
original, histórico escolar original, certificado de conclusão do Ensino fundamental (para 1ª série do EM), RG e 
CPF de dois responsáveis (documento original), assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais 
2022 e do termo aditivo do contrato que trata sobre o benefício concedido pelo concurso de bolsa 2022. A 
matrícula será realizada na unidade (I ou II), na série especificada no ato da inscrição e no turno a ser definido 
pela escola. O valor da matrícula deverá ser pago integralmente. A bolsa de desconto concedida será válida a 
partir da 2ª parcela (fevereiro).  

10. Não apresentar a documentação exigida e descumprir o prazo de matrícula implicará na desclassificação do 
aluno. O Colégio Santa Luzia deliberará sobre a concessão do benefício à lista de aprovados ou eliminará a 
bolsa.  

11. A bolsa poderá ser prorrogada para o ano de 2023, mediante avaliação dos aspectos disciplinares e caso o 
desempenho do aluno em 2022 alcance média anual acima de 9,0 (ou seja, 90% na média aritmética das notas 
finais em cada componente curricular, relativo ao ano letivo de 2022).  

12. O presente edital poderá ser alterado pela direção do Colégio Santa Luzia até a data de divulgação do 
resultado final. Os casos omissos no presente edital e as eventuais dúvidas que surgirem durante o Processo 
Seletivo serão tratados e sanados pela Direção do Colégio Santa Luzia.  

Desejamos sucesso e esperamos você em 2022! 

http://www.cslimp.com.br/

