BOLSÃO 2018 COLÉGIO POTÊNCIA
Processo de Bolsas para Preenchimento de Vagas Remanescentes
Conselheiro Lafaiete, 17 de novembro de 2017.

Srs. Pais e/ou Responsáveis, comunicamos a abertura do Processo de Bolsas do Colégio
Potência para o ano letivo de 2018 com preenchimento de vagas remanescentes para
as turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série regular do Ensino
Médio.
1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Serão distribuídas bolsas integrais e parciais aos 10 primeiros colocados de cada
modalidade de ensino (Ens. Fundamental – Anos Iniciais, Ens. Fundamental – Anos
Finais, Ensino Médio), garantindo 2 bolsas para cada série de acordo com a
disponibilidade de vagas remanescentes.
1.1 – Alunos Não Aptos a Concorrer a Bolsa de Estudos
Não estão aptos ao Processo de Bolsas os alunos que já estudam no Colégio.
1.2 – Validade da Bolsa
A bolsa de estudos é válida para o ano de 2018. A mesma poderá ser cancelada a
qualquer momento caso o aluno cometa atos contrários ao regimento interno e à
disciplina do colégio, dentro do estabelecimento e nas imediações.

1.2.1 – Despesas Incluídas
A bolsa é válida somente para as mensalidades, não incidindo sobre a matrícula
(primeira mensalidade). Não estão incluídos nesta bolsa os valores referentes a apoio
pedagógico, recuperações, requerimento de 2ª chamada, material didático, transporte,
alimentação, festas, eventos, uniformes e materiais de uso individual do aluno
(cadernos e livros).

2. INSCRIÇÕES
Serão admitidas inscrições somente via Internet, no endereço eletrônico
www.colegiopotencia.com.br, solicitadas no período entre 8 horas do dia 17 de
novembro de 2017 e 23 horas e 59 minutos do dia 10 de dezembro de 2017,
observando o horário oficial de Brasília/DF. O candidato deverá se inscrever para a

série que cursará no ano letivo de 2018. O Colégio Potência não se responsabilizará
por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O
comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico
www.colegiopotencia.com.br, por meio da página do Processo de Bolsas 2018, após a
aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção
desse documento.
2.1 Inscrição Social
No dia da prova, o candidato deverá levar pelo menos um dos itens abaixo que será
revertido em doação: água sanitária (5 litros), detergente (5 litros), desinfetante (5
litros).
3. PROVAS
Para os candidatos às vagas para o 1º ano e 2º anos do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, a prova constará de 20 questões discursivas, sendo 10 questões de Português
e 10 questões de Matemática. Para as demais vagas (3º ao 9º ano do Ensino
Fundamental e Ensino Médio), as provas serão de múltipla-escolha composta por 20
questões com 4 alternativas, sendo 10 questões de Português e 10 questões de
Matemática.
Os conteúdos programáticos estarão publicados na página de inscrições do Processo
de Bolsas 2018 a partir do dia 22 de novembro.
Só será permitido levar o caderno de questões 2 (duas) horas após o início da
aplicação.
3.1 Local, Horário e Data das Provas
As provas serão aplicadas no dia 16 de dezembro de 2017, sábado, das 9h às 12h para
todas as séries, no Colégio Potência.
3.2 Desempate
Será usada a nota da prova de Português, para fins de desempate.
4. PARA FAZER AS PROVAS
O aluno deverá:

• Portar comprovante de inscrição e carteira de identidade ou outro
documento de identificação legalmente reconhecido.
• Estar acompanhado do responsável, que permanecerá nas dependências da
escola por no mínimo 1 (uma) hora, para esclarecimentos adicionais.
• Usar caneta azul ou preta.
Observações:
• Não será permitido o uso de máquina de calcular ou similares, nem o acesso a
qualquer fonte de consulta.
• O candidato não deve portar bolsas, mochilas ou aparelhos eletrônicos, como
celulares, MP3 e outros similares, pois não lhe será permitido fazer a prova, estando
de posse de objetos que não os necessários à execução da mesma. Caso seja flagrado
com estes aparelhos, sua prova será anulada, sem direito a recurso.
5. BOLSAS
Serão distribuídas bolsas integrais e parciais aos 10 primeiros colocados de cada
modalidade de ensino (Ens. Fundamental – Anos Iniciais, Ens. Fundamental – Anos
Finais, Ensino Médio) do Processo de Bolsas 2018, garantindo 2 bolsas para cada série
e da seguinte maneira:
• 1º lugar: 100%
• 2º lugar: 60%
• 3º lugar: 40%
• 4º lugar: 30%
• 5º lugar: 20%
• do 6º ao 10º lugares: 15%
Atenção: As bolsas incidirão sobre as mensalidades de fevereiro/2018 a
dezembro/2018, não isentando a matrícula (primeira mensalidade - janeiro/2018) e o
material didático, que deverão ser pagos à parte.
6. PUBLICAÇÃO DO GABARITO
Os gabaritos oficiais das provas serão publicados no site www.colegiopotencia.com.br
imediatamente após o horário previsto para o término das provas.
7. DOS PRAZOS PARA CONTESTAÇÕES
O candidato inscrito terá um prazo de até 24 horas após a publicação do gabarito
oficial para contestação de quaisquer questões e/ou gabarito, o que deverá ser feita
por meio do link CONTATO no site www.colegiopotencia.com.br.

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado será divulgado no site www.colegiopotencia.com.br até o dia 18 de
dezembro de 2017. A lista de aprovados será divulgada nas dependências da escola,
juntamente com um informativo com todos os esclarecimentos sobre a matrícula. Os
alunos devem ser matriculados seguindo todas as orientações e prazos previstos neste
Edital de modo a garantir sua vaga e bolsa.
9. MATRÍCULA
Os candidatos classificados em primeira chamada terão até as 20h do dia 21 de
dezembro de 2017 para efetuar a sua matrícula conforme a disponibilidade de vagas
remanescentes no Colégio Potência. Após esse prazo, serão convocados candidatos da
lista de espera, seguindo a ordem de classificação, respeitando a classificação para a
bolsa. As matrículas de todos os classificados no Processo de Bolsas 2018 deverão ser
efetivadas pessoalmente na Secretaria do Colégio Potência, localizada na Rua André
Rodrigues da Silva, 150 – Campo Alegre.
9.1 Documentos necessários para a matrícula: CPF e RG do aluno e responsável
financeiro, certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência, 1 foto 3x4,
declaração e histórico escolar.
10. MAIS INFORMAÇÕES
Mais informações poderão ser obtidas por meios dos telefones: (31)3761-1900 ou
3763-3700.

Atenciosamente,
A DIREÇÃO.

