
 

EDITAL  
 PROCESSO SELETIVO DE BOLSA – 2022 

 

 
1- OBJETO DO EDITAL 
  
O presente edital tem como objeto a aplicação de provas para seleção de alunos bolsistas 
para o Colégio Monte  

 
2- PÚBLICO ALVO DAS BOLSAS  

 
O público alvo das bolsas são os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série 
do Ensino Médio. A quantidade de bolsas é limitada e os descontos que serão concedidos 

estão condicionados ao aproveitamento do aluno na prova e a disponibilidade de vagas na 
turma. 

 
3- ALUNOS APTOS A CONCORRER A BOLSA 

 
Estão aptos todos os alunos que estejam dentro da faixa etária definida no público alvo (6º 
ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio). 

 
4- VALIDADE DA BOLSA 

 
3.1 A bolsa de estudos é válida para o ano letivo de 2022. 
3.2 A renovação para os anos seguintes está condicionada ao aproveitamento pedagógico 
e à postura disciplinar do aluno. 

 
5- DISCRIMINAÇÃO DA BOLSA 

 
4.1 A bolsa concedida através deste edital refere-se exclusivamente para as mensalidades 
escolares (a partir da 2ª mensalidade); 
4.2 A 1ª parcela da anuidade será sempre integral; 
4.3 Não estão incluídos nesta bolsa os valores referentes a material didático, transporte, 
alimentação, eventos, uniformes, materiais de uso individual ou qualquer outro produto ou 
serviço que não sejam parcelas da anuidade escolar.  
4.4 O valor das bolsas são variáveis e não ultrapassarão o limite de 40%  
  
6- INSCRIÇÕES 

 
As inscrições para a Prova de Bolsas estão abertas, via internet, no site do Colégio Monte 
no seguinte endereço http://colegiomonte.com.br/provaodebolsas. Para se inscrever, é 
necessário preencher o cadastro de inscrição que estará disponível no site do Colégio e, 
em seguida, enviá-lo de acordo com as respectivas instruções.     

 
7- LOCAL E HORÁRIO DE PROVAS  

 
7.1 As provas serão realizadas no Praia Shopping. Os alunos deverão comparecer à 
Central de Matrículas do Colégio Monte, preferencialmente, com os seus responsáveis 20 
minutos antes da prova. 

http://colegiomonte.com.br/


 

7.2 As provas serão realizadas mediante agendamento de data e horário, tendo a prova 
duração de 2 horas. 

 
8- PROVAS 

 
8.1 Para realização da prova, o candidato poderá utilizar lápis ou lapiseira e borracha. 
8.2 Para o preenchimento do cartão resposta, o candidato deve utilizar caneta esferográfica 
azul ou preta.  
8.3 As provas têm objetivo específico de selecionar alunos bolsistas para o Colégio Monte.  
8.4 As provas não serão disponibilizadas para alunos, responsáveis ou terceiros. Elas têm 
objetivo único de selecionar alunos para serem bolsistas do Colégio Monte    

 

9- RESULTADOS 

 
O resultado será informado ao responsável logo após a realização da prova.  

 


