
COLÉGIO 2001 

SUPERBOLSÃO 2012 

 

EDITAL 

 

 A Diretoria do Colégio 2001, torna público, que será realizada na Secretaria da referida escola, a inscrição 
de candidatos a aluno do 1º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio, 
obedecendo aos seguintes critérios: 

1. A realização da inscrição e seleção de candidatos a aluno far-se-á segundo as normas do presente 
EDITAL. 

2. As inscrições serão realizadas até 03/12/2011, no horário das 08h00 às 12h00, na Secretaria do Colégio, 
gratuitamente. 

3. Os alunos inscritos concorrerão a bolsas por série inscrita, pela ordem de classificação, atendendo à 
seguinte posição: 

1° lugar: 100%      
2° lugar: 70%  
3° lugar: 50% 
4° lugar: 40% 

4. As provas de seleção serão realizadas nas seguintes datas e horários, nas dependências do Colégio 2001. 
10/12/11 (sábado), das 08h00 às 11h00: Ensino Fundamental I – do 1° ano ao 9º ano. 
10/12/11 (sábado), das 14h00 às 17h00: Ensino Médio. 

5. O acesso do candidato ao local das provas será permitido até às 08h00 e 14h00, respectivamente, no 
entanto, aconselhamos chegar com 1 hora de antecedência. 

6. O candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição, no dia da prova. 
7. O desconto obtido pelo candidato nesta seleção somente será concedido para o ano de 2012. 
8. O processo de seleção compreenderá provas escritas, com números de questões específicas por série, 

elaboradas conforme os programas/conteúdos programáticos, afixados nos quadros de aviso de cada 
Unidade do Colégio 2001. 

9. A nota final do candidato será o resultado da média das notas obtidas em cada prova. 
10. Serão classificados os alunos que atingirem nota mínima de 5,0. 
11. No caso de médias iguais, para fins de classificação, serão utilizados como critérios de desempate, 

respectivamente: 

1) Maior quantidade de acertos na prova de Língua Portuguesa. 
2) O candidato com menor idade. 

12. As provas não serão disponibilizadas para alunos ou pais/responsáveis. 
13. Os resultados da seleção serão divulgados no dia 21/12/2011, obedecendo rigorosamente a ordem de 

classificação. 
14. Os pais ou responsáveis pelos candidatos a aluno obrigar-se-ão a conhecer e a cumprir o calendário de 

atividades deste EDITAL. 
15. Os casos omissos neste EDITAL serão resolvidos pela Direção da Escola. 
16. Como prêmio de participação, todos os alunos inscritos no SUPERBOLSÃO-2012, receberão 10% de 

desconto no turno da manhã ou, 20% de desconto no turno da tarde, nas mensalidades do ano de 2012. 

Recife, 13 de outubro de 2011. 

                                                             Cilas Cunha de Menezes 

Diretor Geral 

Edital de convocação para inscrição e seleção 

de candidatos a aluno do 1º ano ao 9º ano do 

Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do 

Ensino Médio, do Colégio 2001. 

 


