Apoio Educacional
EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO
PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

O Apoio Educacional torna público o presente Edital para Processo Seletivo de
Concessão de Bolsas de Estudo destinados aos alunos do Ensino Médio das
escolas da rede pública e privada.

1. DO OBJETIVO
O processo seletivo para a concessão de Bolsas de Estudo objetiva aferir
candidatos que pretendam cursar no ano de 2020, o curso preparatório para
vestibular (Pré-Vest). A concessão de Bolsas de Estudo, nos termos deste
edital, visa estimular e premiar os candidatos de melhor desempenho a partir de
análise de histórico escolar.

2. DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão isentas de cobrança de quaisquer emolumentos.

2.1 Local para Inscrição do Candidato

As inscrições podem ser efetivadas entre os dias 10 de dezembro de 2019 a 31
de janeiro de 2020 no site da instituição:

(http://www.apoioeducacional.com/inscricao/2020).

Entretanto, a inscrição só será finalizada na secretaria do Apoio Educacional,
onde o candidato deverá apresentar um documento de identificação, o histórico
escolar, e receberá um comprovante de inscrição.

2.2 Documentos Necessários
No ato da validação da inscrição, o candidato deve apresentar:


Documento de identificação pessoal com foto (original + cópia simples).
Caso o mesmo não possua, deverá comparecer na unidade portando uma
foto 3x4 e certidão de nascimento;
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Histórico escolar do ano de 2019, ou do último ano em que cursou o
Ensino Médio (original + cópia simples).

Horários de funcionamento:
De segunda a sexta pela manhã: de 9:00h às 11:00h;
De segunda a sexta à tarde: das 13:00h às 17:00h;
Sábado pela manhã: de 9:00h às 11:00h.

3. DAS DATAS, LOCAIS E RESULTADOS
A análise de histórico escolar para a seleção e concessão de bolsas para
candidato às vagas do curso preparatório “Pré-Vest”, será realizada na sede da
escola Apoio Educacional localizada na Rua Dezenove de Novembro, nº 03,
Bairro Novo Horizonte, entre os dias 03 e 07 de fevereiro de 2020.
Após concluída análise do histórico de todos os inscritos, o resultado será
divulgado ao candidato ou responsáveis no Apoio Educacional e via contato ativo
por telefone, a partir do dia 10 de fevereiro de 2020.

4. DAS BOLSAS DE ESTUDO
Serão concedidas bolsas de estudo, 01 de 100%, 01 de 50% e 02 de 30% para
as quatro maiores notas obtidas no ano letivo vigente, e os demais poderão
adquirir descontos de 20 a 25% mediante analise de seus respectivos históricos,
lembrando que, todo candidato obtém automaticamente o desconto de 15% ao
realizar a inscrição.

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Os critérios de desempate seguirão a seguinte hierarquia:


1º - a maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;



2º - a maior nota na disciplina de Matemática;



3º - a maior nota na disciplina de Geografia e



4º - a maior nota na disciplina de História.
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6. DA MANUTENÇÃO DAS BOLSAS
6.1 Concessão da bolsa
A bolsa dará direito ao aluno frequentar o curso preparatório “Pré-Vest” Apoio
Educacional no ano de 2020, com duração de 09 meses (março a outubro). A
bolsa não contempla passeios/excursões.

O aluno bolsista se compromete a cumprir o regulamento e as normas
disciplinares da escola, bem como participar dos concursos internos e externos
referentes à sua área de interesse.

Obs.: Lembramos que o desconto do bolsão, não é válido para a matrícula.

6.2 Cancelamento da bolsa


Quando o aluno apresentar baixo rendimento nos simulados, não
atingindo o percentual de 40% na média;



Quando por falta de assiduidade com frequência abaixo de 50% às aulas;



Quando apresentar conduta inadequada aos padrões adotados pela
instituição;



A Instituição se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar os
critérios para concessão da manutenção das bolsas.

Linhares-ES, 10 de dezembro de 2019.

Diesther Bortolini Santana Scarpati
Apoio Educacional
Diretora Geral

