EDITAL EXAME DE BOLSA PARA 2.019
O Curso de Ensino Fernão Dias Pais S/C Ltda., mantenedor do Colégio
Fernão Dias Pais, resolve promover o Exame de Bolsa para ingresso no 6º, 7º, 8º e 9º ano do
Ensino Fundamental e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, e Técnicos para o ano letivo de 2019.
1

–

Das

inscrições:

As

inscrições

serão

realizadas

no

site

(www.fernaodiaspais.com.br) do Colégio nos seguintes períodos: 1ª fase: 04/06/2018 à
26/07/2018, 2ª fase: 06/08/2018 à 30/08/2018; 3ª fase: 03/09/2018 à 04/10/2018; 4ª fase:
08/10/2018 à 07/11/2018; 5ª fase: 12/11/2018 à 05/12/2018 Poderão inscrever-se candidatos
que estão cursando o 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª séries do Ensino
Médio e técnicos em 2018.
2 – Das provas: As provas serão realizadas nas seguintes datas: Prova Extra
para os alunos do Fernão: (20/10/2018), para os demais: 1ª fase: 04/08/2018 às 10h; 2ª fase:
15/09/2018 às 10h; 3ª fase: 06/10/2018 às 10h; 4ª fase: 10/11/2018 às 10h, 5ª fase: 08/12/2018
às 10hs. As provas serão constituídas por questões de Português e Matemática, e os
conteúdos programáticos serão fornecidos aos candidatos, no ato da inscrição. Para
ingressar ao local da prova o candidato deverá estar munido do documento de identidade e
do comprovante de inscrição. A prova terá a duração máxima de 2 (duas) horas.
3 – Dos resultados: Os candidatos serão classificados por ordem de
pontuação e o resultado será disponibilizado no site: www.fernaodiaspais.com.br em data
informada no dia do exame.
4 – Da premiação das bolsas de estudos: O Colégio concederá Bolsa de
Estudos de 45% a 60% de desconto para os candidatos aprovados de acordo com a
classificação do candidato.
5 – Da matrícula: O candidato deverá efetuar sua matrícula no prazo de
30(trinta) dias após a publicação do resultado no site. No ato da matrícula deverão ser
apresentados os documentos de escolaridade comprobatórios ao direito à matrícula para
cada série, e os documentos pessoais exigidos pela escola.

