
  

 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS DE ESTUDO 
ENSINO MÉDIO -  ANO 2022 

 
A Diretora do Curso e Colégio Tendência, no uso de suas atribuições, declara abertas as inscrições para o 

Processo Seletivo de Bolsa de Estudo para o Ano de 2022, a partir de 08/09/2021. 

I. DA FICHA DE INSCRIÇÃO 
O candidato deverá se inscrever através do site www.colegiotendencia.com.br. 
  

II. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
1) As inscrições serão gratuitas. 
2) As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento das informações requeridas na ficha de inscrição 

através do site www.colegiotendencia.com.br. 

3) O número de inscritos estará condicionado ao número de vagas.  

4) Aluno regularmente matriculado no Colégio Tendência não poderá participar do Processo Seletivo de Bolsa 2022. 

Observação: Dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone (48) 3222-0630 (Via whatsapp). 

III. DAS VAGAS  

1) Serão selecionados os alunos com maior pontuação, conquistadas através de três quesitos solicitados neste edital; 

2) As bolsas darão direito a até 50% de desconto no valor nominal das mensalidades para os alunos 

selecionados. As bolsas serão oferecidas para vagas nos 1º, 2º e 3º  Anos, assim distribuídas: 

a. 1º Ano – 01 (uma) Bolsa  de 50%. 

b. 2º Ano – 01 (uma) Bolsa de 50%. 

c. 3º Ano – 01 (uma) Bolsa de 50%. 

3) A bolsa não inclui o material didático correspondente a cada ano letivo; 

4) A Diretoria do Curso e Colégio Tendência se reserva ao direito de alterar o número de Bolsas de Estudo, em 

caso de não fechamento de alguma turma ou por outro motivo que afete o equilíbrio econômico da escola; 

5) Além das bolsas indicadas nos itens anteriores, os participantes de todas as etapas do processo receberão 

descontos especiais conforme sua pontuação. 

 

IV. DO PROCESSO SELETIVO 
1) Fazer a inscrição preenchendo os dados de cadastro na página inicial do site www.colegiotendencia.com.br; 
2) Ler e aceitar o edital para finalizar a inscrição; 
3) Responder o questionário sócio econômico seguindo as orientações do site; anexar o comprovante de renda 
dos responsáveis junto ao questionário; 
4) 1ª Etapa: Participação em um aulão especial em nossa escola (presencial) no dia 23/10 às 8h30;    
5) 2ª Etapa: Realização de uma prova (online) dia 24/10 das 8h às 14h;  
6) Divulgação dos resultados das avaliações e informações sobre prazo para matrículas;   
7) Observações: O não cumprimento de qualquer etapa eliminará o candidato deste processo seletivo. 

 
 

V. DAS DATAS, DAS ENTREGAS  
A prova deve ser enviada até dia 24/10 às 14h. 
  

VI. DO QUESTIONARIO SÓCIO ECONÔMICO 
O questionário é composto de 24 questões, abordando as situações demográficas e econômicas. 
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VII. DA PONTUAÇÃO  
A pontuação será apurada em razão da avaliação da prova. 
O questionário sócio econômico e a participação do aulão serão considerados condições básicas para a 
participação, ou seja, o preenchimento deste é condição para a liberação para a realização da prova. Junto ao 
formulário, deve ser enviado o comprovante de renda do(s) responsáveis. 
 
VIII. DA CLASSIFICAÇÃO  
1)  Os candidatos serão classificados na ordem decrescente da nota final.  
2)  O resultado somente será divulgado a partir do dia 03/11/2021. 
3) O Questionário Socioeconômico será também utilizado como critério para organização dos descontos em 
mensalidades; 
4) A comunicação do resultado será feito através de contato telefônico. A secretaria entrará em contato com os 
responsáveis ou para mais informações os responsáveis podem entrar em contato pelo telefone (48)3222-0630. 
5) O candidato selecionado terá 10 (dez) dias a partir da divulgação do resultado para a efetivação da matrícula. 
Após este prazo, o aluno perderá o benefício da bolsa de estudos. 
 

IX. DAS RECOMENDAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO SÓCIO ECONÔMICO  
1) Preencha o questionário sócio econômico juntamente com seus pais, pois há informações familiares a serem 
preenchidas.  
2) As informações deste questionário são confidenciais e o colégio tem a responsabilidade de não deixar este 
ser consultado por nenhuma outra pessoa além das pessoas devidamente autorizadas para avaliar as respostas.  
3) Faz-se necessário, o envio do comprovante de renda dos responsáveis. 
 

X. DISPOSIÇÕES FINAIS  
1) O candidato selecionado deverá apresentar no ato da matrícula a documentação comprovando a conclusão 
ou frequência da série anterior/atual, 01 foto com fundo branco, Certidão Negativa de Débito do colégio 
anterior/atual, Cópias: RG e CPF do aluno, RG e CPF dos responsáveis, comprovante de residência e renda do 
responsável financeiro e pedagógico.   
2) A prestação de informações falsas, incompletas ou incorretas na ficha de inscrição ou no questionário sócio 
econômico, implicará a nulidade da mesma e de todos os seus efeitos, não cabendo qualquer espécie de 
recurso administrativo.  
3) A inscrição do candidato implica a aceitação total e incondicional das normas constantes neste edital.  
4) Os casos omissos serão resolvidos pela direção do Curso e Colégio Tendência.  
5) Os responsáveis se responsabilizam pela veracidade de todas as informações apresentadas ao longo do 
Processo Seletivo. 
 
 
Florianópolis, 03 de setembro de 2021. 
 

 


