
 

 

 

 

Edital para seleção de candidatos para bolsas de estudo 2018  

 1º Ano do Ensino Médio 
 

O Colégio Patoense Santo Expedito, em nome do seu mentor principal Martinho Daniel Gomes, no uso de 

suas atribuições legais, torna público os critérios de inscrição e seleção para obtenção de GRATUIDADES 

(bolsas de estudo) TOTAIS OU PARCIAIS nesta Instituição. 
 

1 - DO OBJETO 
 

O presente edital tem como objeto a normalização e o estabelecimento de critérios para inscrição e 

seleção de estudantes para obtenção de gratuidades (bolsas de estudo) totais ou parciais.  
 

2 - DAS INSCRIÇÕES  
 

As inscrições serão feitas presencialmente na secretaria escolar do Colégio CSE no período de 17/10 a 

30/11/2017. 
 

Taxa de Inscrição: 1 kg de alimento não perecível (Para doação natalina) 
 

Horários de Inscrições:  

Segunda à Sexta: Manhã: 07:00h às 12:00h/ Tarde: 13:00h às 17:30h/ Noite: 19:00h às 21:00h 

Sábado: Manhã: 08:00h às 11:30h/ Tarde: 13:00h às 16:30h  
 

3 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 
 

Documentos de um dos responsáveis (RG e CPF); (Xerox) 
Declaração de boa conduta da escola de origem; 
Certidão de nascimento;  (Xerox)  
Boletim escolar do ano em curso; (Xerox) 
 

4 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
 

Os alunos farão provas de Língua Portuguesa e Matemática com assuntos referentes ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental II. Também será aplicado uma Redação sobre um tema atual. 
 

Data: 02/12/2017 (Sábado) 
Horário: 17:00h  
Local: Colégio Santo Expedito 
Duração: 03 (Três) horas (Das 17:00h às 20:00h) 

4.1 – O Candidato deverá chegar com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos no local do exame 
munido com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
 

5 - DO RESULTADO: 
 

O resultado do exame será divulgado no dia 08/12/2017 no site da escola, em murais de avisos no colégio 
e através de outros meios de comunicação. 
 

6 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

Se houver empate, será decidido através da análise do boletim escolar do(a) aluno(a)que foi entregue no 

ato da inscrição; caso o empate persista, será decidido mediante o número de acertos na prova de 

português; caso o empate ainda persista, será decidido mediante a maior nota na redação. 
 

6.1 – Caso o candidato(a) não faça a redação será desclassificado; 

 
 
 



 
7 - ROTEIRO PARA PROVA DO 1º ANO (Conteúdos equivalentes ao 9º Ano) 
 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

 Interpretação de textos 

 Classes de palavras 

 Estrutura e formação das palavras 

 Frase, oração e período. 

 Período Composto por coordenação 

 Período composto por subordinação 

 Orações subordinadas substantivas 

 Orações subordinadas adjetivas 

 Orações subordinadas adverbiais 

 Orações reduzidas 

 Conotação e Denotação 

 Homônimos, Parônimos, Antônimos e Sinônimos. 

 Figuras de Linguagens: Metáfora, Metonímia, 

Hipérbole, Eufemismo, Assíndeto, Polissíndeto, 

Catacrese, Antítese e Paradoxo. 

 Sintaxe de crase 

 Sintaxe de regência  

 Pontuação 

 Sistema de Numeração Decimal; Unidades de Medida;  

 Expressão Numérica;  

 Fração; Número Decimal;  

 Poliedro e Corpo Redondo;  

 Polígono; Ângulo; 

 Números naturais e operações; 

 Divisibilidade: múltiplos e divisores; MMC e MDC; 

Números; Ângulos;  

 Áreas de figuras planas;  

 Porcentagem;  

 Equação do 1º grau: meros Reais; 

 Potenciação e radiciação;  

 Operações envolvendo radicais; Monômios; Polinômios; 

 Expressões algébricas;  

 Produtos Notáveis; Fatoração; 

 Equação do 2º grau; 

 Regra de três; Volume e capacidade;  

 Teorema de Pitágoras;  

 Trigonometria no Triângulo Retângulo; Teorema de Tales;  

 Semelhança entre dois triângulos; Plano cartesiano; 

Polígonos Convexos 

 
8 - DA GRATUIDADE:  
 

A Gratuidade total ou parcial, destina-se aos alunos que obtiverem a maior nota no teste de seleção de 

bolsas, sendo distribuída conforme a seguinte classificação: 
 

1º Lugar  Bolsa de 100% enquanto for aluno matriculado nesta instituição. 
2º Lugar  Bolsa de 50% na mensalidade enquanto for aluno matriculado nesta instituição. 
3º Lugar  Bolsa de 40% na mensalidade enquanto for aluno matriculado nesta instituição. 
4º Lugar  Bolsa de 40% na mensalidade enquanto for aluno matriculado nesta instituição. 
5º Lugar  Bolsa de 35% na mensalidade enquanto for aluno matriculado nesta instituição. 
6º Lugar  Bolsa de 35% na mensalidade enquanto for aluno matriculado nesta instituição. 
7º Lugar  Bolsa de 30% na mensalidade enquanto for aluno matriculado nesta instituição. 
8º Lugar  Bolsa de 30% na mensalidade enquanto for aluno matriculado nesta instituição. 
DESCONTO DE 20% na mensalidade para alunos inscritos no processo seletivo e que não ficaram entre os 
classificados!  
 

8.1 - DA PERDA DA GRATUIDADE 
 

I - O aluno perderá totalmente o direito a gratuidade caso fique retido em alguma série (1º ano, 2º ano e 

3º ano ensino médio), caso desobedeça às normas estabelecidas no regimento interno da escola ou use 

de meios ilícitos para obtenção da aprovação. 

II - A não renovação da matrícula no ano subsequente acarretará a perda da gratuidade (bolsa de estudo) 

total ou parcial. 
 

9 - DA MATRÍCULA 
 

I - Todos os alunos classificados deverão pagar o valor integral da 1ª (primeira) mensalidade, isto é, o mês 

de janeiro. 

II - A continuação da gratuidade se dará com a renovação da matrícula no ano seguinte, mediante o 

pagamento do mês de janeiro. 
 

Patos-PB, 16 de Outubro de 2017. 
 

________________________________   ___________________________________ 
              Martinho Daniel Gomes              Lamarck Martinho Neves Daniel 
                              Diretor                               Diretor Adjunto 
                           Aut. 8.892                              Aut. 452 

________________________________ 
Danilo Henrique Lopes Mendonça 

Secretário 
Aut. 5804   

 


