EDITAL PARA PROVA DE BOLSAS
OUTUBRO DE 2021
1. APRESENTAÇÃO
1.1 A Escola Green Book – Ensino Fundamental e Médio – localizada na Rua Bernardino de
Campos, 169, Campo Belo, São Paulo, realizará provas de bolsas de estudos para o ano letivo
de 2022.
1.2 A prova de bolsa será realizada presencialmente, no endereço supracitado, e é destinada a
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novos alunos oriundos das redes pública e particular de ensino que irão cursar entre o 3º ano
do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio em 2022.
1.3 Entende-se por bolsa uma política de descontos interna da Escola Green Book

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelo responsável ou pelo próprio candidato
através de formulário disponível no link: https://forms.gle/eeQvGYuX8sNvC7LC8, entre os dias
30/09 e 14/10 para as provas que ocorrerão no dia 16/10 e entre 15/10 e 25/11 para as provas
que serão aplicadas no dia 27/11.
2.2 Cada aluno só poderá realizar a prova uma única vez no processo vigente.

3. DOS CONTEÚDOS
3.1 Todas as avaliações versam sobre conteúdos referentes ao ano letivo cursado pelo aluno
no momento da inscrição.

4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
4.1 As avaliações contam com 10 questões objetivas, de múltipla escolha, de Língua
Portuguesa, 10 questões objetivas, de múltipla escolha, de Matemática e uma redação.
4.2 Data das Provas de Bolsa: 16 de outubro de 2021 e 27 de novembro de 2021.
4.3 Horário: Das 9h às 11h.
4.4 Local: A aplicação da Prova de Bolsa se dará presencialmente na unidade da escola na Rua
Bernardino de Campos, 169.
4.5 No dia das provas, o aluno deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 15
minutos em relação ao horário de início, deverá levar caneta esferográfica preta, lápis e
borracha.
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e o respeito às medidas de segurança contra a Covid-19 são
indispensáveis. Nossa unidade está devidamente equipada e sinalizada com relação às ações
de prevenção. Para entrar em nosso prédio, os candidatos e responsáveis passarão por
aferimento de temperatura e, havendo sintomas, o candidato deverá retornar para casa.
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4.7 O tempo de permanência do candidato no local de prova será de, no mínimo, 1 hora e de
no máximo 2 horas.
4.8 As provas e os cartões de respostas serão recolhidos.
4.9 O aluno que se utilizar de meios ilícitos para execução da prova ou perturbar a ordem dos
trabalhos será automaticamente desclassificado deste concurso.
4.10 Não haverá revisão de prova ou recurso de qualquer espécie.
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5. DA ENTREGA DE RESULTADO
5.1 O resultado será entregue via telefone ou presencial e individualmente ao responsável
pelo candidato em data agendada pela escola.
5.2 Os atendimentos para entrega do resultado serão realizados pela equipe pedagógica e
pelo departamento financeiro da Green Book.
5.3 Não será divulgado ranking dos candidatos, nem a comunicação da nota e desempenho de
terceiros.

6. PREMIAÇÃO
6.1 Serão oferecidas bolsas de 10% a 100%.
6.2 A porcentagem de desconto concedida será baseada no desempenho do aluno.
6.3 Para usufruir do benefício, o candidato deverá efetivar sua matrícula para o ano letivo de
2022 na unidade do Ensino Fundamental e Médio da Escola Green Book até o dia 15/12/2021.
6.4 Os percentuais de descontos são pessoais, intransferíveis e incidirão sobre as
mensalidades do ano letivo de 2022.
6.5 Tais valores não poderão ser convertidos em outras formas de crédito ou em reais.
Quaisquer outras despesas ficarão integralmente a cargo do seu responsável, como uniforme
escolar, material didático, transporte escolar, saídas pedagógicas, e outras necessárias à
frequência da Escola Green Book.
6.6 O benefício da bolsa de estudos é garantido até o término do ciclo de entrada do aluno,
sendo reservado à Escola Green Book o direito de revisão do valor concedido em situações
específicas, especialmente no que diz respeito a aproveitamento insuficiente e/ou questões
disciplinares.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
REMUNERAÇÃO
7.1 A efetivação de inscrição implica a concordância e a aceitação deste regulamento.
7.2 Os casos não tratados e as dúvidas que surgirem na execução do processo serão resolvidos
pela equipe pedagógica ou financeira do Colégio Green Book.
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