
 

 

EDITAL CONCURSO DE BOLSAS 
ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO 2019 

 
Visando premiar estudantes que apresentem ótimo desempenho escolar, o Colégio 
Tableau Taubaté realizará no dia 29 de setembro seu Concurso de bolsas, que se 
destinará aos estudantes que desejam cursar em 2019: 

• 6º ano do Ensino Fundamental II, no período matutino; 

• 1º, 2º, e 3º ano do Ensino Médio, no período matutino.  
  

INSCRIÇÕES  
As inscrições para o concurso de bolsas são gratuitas e estarão abertas a partir do dia 
03 de setembro de 2018, pelo site www.tableautaubate.com.br, e serão encerradas no 
dia 17 de setembro 2018. 
O Colégio oferece como diferencial para os candidatos ao 6º ano e 1ºEM um dia de 
aula no período da tarde, com professores do Ensino Fundamental II e do Ensino 
Médio.  
 
Condições para alunos do Colégio 

• Poderão participar alunos do 9º ano, candidatos ao 1ºEM 

• O Concurso para 5º ano, 2°EM e 3º EM não será aberto para alunos do 
Colégio. 

 
Obs: As aulas para os candidatos ao 6º ano e 1ºEM acontecerão no dia 19 de 
setembro, das 14h às 17h.  
Lembramos que no ato da inscrição o aluno deve optar pela participação nas aulas. 
 
COMPOSIÇÃO DA PROVA  
A prova será composta por questões objetivas, organizadas da seguinte forma: 
 
Fundamental II - 6º ano 
Matemática – 10 questões 
Português - 10 questões 
Conhecimentos gerais– 05 questões 
Total: 25 questões 
 
 
 
 
 

Ensino Médio – 1º, 2º e 3º anos 
Matemática – 10 questões 
Português - 10 questões 
Física - 03 questões 
Química – 03 questões 
Biologia – 04 questões 
Geografia - 04 questões 
História - 04 questões 
Inglês – 02 questões 
Total: 40 questões 

 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA PROVA  
DATA: 29/09 – SÁBADO 
HORÁRIO: 9h às 11h 
LOCAL: Rua Emílio Winther, 418 Praça Santa Terezinha – Centro. 
O estudante deverá comparecer ao local da prova com pelo menos 30 minutos de antecedência. 
Somente os estudantes inscritos poderão realizar a prova.  
Será permitido levar o caderno de questões da prova.  

http://www.tableautaubate.com.br/


 

DOCUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS  
No dia da prova, o estudante deverá apresentar um documento de identidade original (RG) com 
foto atual e cópia do último boletim referente ao ano letivo de 2018. 
É de responsabilidade do estudante trazer lápis, borracha e caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. 
Não será permitido o uso de calculadora, celular ou qualquer outro equipamento eletrônico 
durante a prova. 
 

CONVITE AOS PAIS: 
Enquanto os alunos participam da prova, os pais ou responsáveis participarão de reunião com a 
Coordenação, para apresentação da Proposta Pedagógica, com duração de 1 hora. 
 
BOLSAS DE ESTUDO – PERCENTUAIS DE DESCONTOS PARA 1ºEM 
Os descontos são concedidos mediante a classificação geral da prova.  
1º lugar - candidatos provindos da Rede Pública uma bolsa de 100%,  
1º lugar – candidatos provindos da Rede Particular uma bolsa de 50%.  
Os demais descontos poderão variar entre 45% e 0%, divididos em faixas de acordo com a média 
geral da prova.  
 
BOLSAS DE ESTUDO – PERCENTUAIS DE DESCONTOS PARA 6º ANO, 2º E 3º EM 
Os descontos são concedidos mediante a classificação geral da prova. Apensas 1 aluno será 
contemplado com o desconto máximo.  
1º lugar - candidatos provindos da Rede Pública uma bolsa de 100%,  
1º lugar – candidatos provindos da Rede Particular uma bolsa de 40%.  
Obs.: O desconto de 1º lugar será válido, caso o aluno atinja no mínimo 80% de acertos na prova. 
Os demais descontos poderão variar entre 35% e 0%, divididos em faixas de acordo com a média 
geral da prova.  
 
OBSERVAÇÕES:   

1. O desconto é intransferível e a validade estará diretamente ligada ao rendimento e ao 
comportamento do aluno no período letivo. 

2. O percentual de desconto obtido no concurso não valerá para cursos complementares, 
material didático ou outras atividades extras. 

3. Os descontos não são cumulativos (convênios, irmãos..) 
  

DIVULGAÇÃO 
Os resultados serão divulgados no site do Colégio, a partir do dia 08 de outubro.  
 
MATRÍCULAS  
A matrícula com o desconto obtido nesse concurso poderá ser efetivada a partir da divulgação dos 
resultados. Os percentuais de desconto desse concurso terão validade para efetivação da matrícula 
até dia 19 de outubro de 2018. A partir dessa data, serão considerados apenas os descontos 
vigentes. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os critérios de desempate consideram o número de acertos conforme peso da disciplina 
Os casos omitidos desse Regulamento serão resolvidos pela Direção do Colégio Tableau Taubaté, 
em caráter definitivo, sem possibilidade de recurso. 
 
 


