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Vestibulinho CJAV – Regulamento 
 

O Colégio José Augusto Vieira é um estabelecimento de Ensino Médio, que tem como 
objetivo a formação cultural necessária para o desenvolvimento integral da pessoa humana. 
 
1. Ensino Médio 
1.1. A avaliação para o ano letivo de 2021 oferecerá bolsas integrais e parciais apenas para o 
Ensino Médio. 
 
2. Inscrições 
2.1. Período: 01/12/2020 a 04 de janeiro de 2021. 
2.2. Todo o processo de inscrição será realizado na secretaria do colégio. A inscrição será 
efetivada mediante preenchimento dos campos obrigatórios da ficha de inscrição. O candidato 
receberá no momento da inscrição o comprovante com um número de identificação exclusivo. 
2.3- A ficha de inscrição se encontra no anexo 01. 
 
3. Documentos necessários para a inscrição 
3.1- Histórico Escolar do aluno. 
3.2- Declaração da Instituição Escolar de frequência correspondente ao ano de 2020. 
3.3 - Comprovante de renda (renda per capita de até um salário-mínimo e meio). No caso de 
candidato que possui cadastro no CadÚnico, deverá trazer cópia do comprovante do 
NIS(emitida até 30 dias) informando ser beneficiário e documento de identidade do candidato. 
3.4 - Para efeitos de comprovação de renda familiar calcula-se a soma dos rendimentos brutos 
por todas as pessoas da família que residem com o candidato, levando-se em conta, no mínimo, 
os (três) últimos meses anteriores ao período de entrega da documentação comprobatória. 
3.5-Comprovante de residência. 
3.5 -Cópia do RG e CPF dos pais e do aluno. 
 
4. Das Regras de Submissão 
4.1-No ato da inscrição, o candidato deverá obedecer às regras de submissão descritivas 
abaixo. 
4.2-Comprovante de renda (renda per capita de até um salário-mínimo e meio) 
4.3- Ter concluído o Ensino Fundamental Maior. 
4.4- Apresentar Boletim Escolar do aluno correspondente aos anos 2017,2018,2019,2020. 
4.5- Declaração da Instituição Escolar de frequência correspondente ao ano de 2020. 
 
5. DA CLASSIFICAÇÂO E RESULTADOS PRELIMINAR 
5.1-São Considerados os seguintes critérios para classificação: 
5.2 - Renda per capita de até um salário-mínimo e meio; 
5.3- Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da média aritmética das 
disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática, apresentadas nos Boletins correspondentes 
aos anos 2017,2018,2019,2020. 
5.4- O cálculo referente à média será feito com base da soma das notas de Português e 
Matemática. 
5.5-Em caso de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que: 
I- Obtiver a maior média em Português; 
II- Obtiver a maior média em Matemática; 
III-Obtiver maior idade. 



 
6. Vagas  
6.1. Os candidatos serão selecionados pela análise do comprovante de renda; 
6.2. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem decrescente da pontuação obtida 
conforme o item 5 deste edital. Como critério de desempate será utilizado o critério descrito no 
item 5.5.  
6.3. Para que seja considerada a classificação, o candidato deverá passar pelas seguintes 
fases: 

 1ª fase: A renda familiar – Ressalta-se que essa fase é eliminatória. Para comprovação, 
o candidato apresentará declaração que comprove.  

 2ª Fase: Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da média aritmética 
das disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática, apresentadas nos Boletins 
correspondentes aos anos 2017,2018,2019,2020. 

 3ª fase: Declaração escolar de frequência referente ao ano letivo de 2020. 
 

8. Quantidade de bolsas por série 
 

SÉRIE 

QUANTIDADE DE BOLSAS 

 

INTEGRAL PARCIAL 

1º ano do Ensino 

Médio 
02 

 
06 

 
9. Divulgação dos resultados 

A lista com o número de inscrição dos aprovados será divulgada no site do colégio 
(www.cjav.com.br) no dia 06/01/2021. Os resultados estarão em ordem numérica de inscrição, 
preservando o sigilo na identificação do candidato. 
 
10. Das Disposições Gerais 
10.1 - Estará desclassificado (a) automaticamente o candidato que fornecer informações não 
verídicas sobre não ter condições mínimas para efetivar pagamento de mensalidade na 
instituição. As informações prestadas nos formulários e/ou declarações são de inteira 
responsabilidade do(a) responsável candidato(a), estando sujeito (a) às punições previstas em 
lei e nas normas deste edital. 
10.2 - Uma vez o aluno(a) reprovado(a) durante os anos letivos, perderá a bolsa seja ela integral 
ou parcial. 
10.3-  Deixando o/a aluno(a) de ter renda per  capita conforme apresentado neste edital, perderá 
a bolsa integral  ou parcial. 
 
11. DEVOLUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO  

11.1. Pós-Período de divulgação de resultado, caso o candidato não tenha sido selecionado, o 
responsável pelo menor terá o prazo de 15 dias úteis para recolher a documentação, depois 
desse prazo, toda documentação será descartada. 

 
Lagarto/SE, 27 de novembro de 2020. 

 
 

Comitê Gestor CJAV 

 



ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA  

VESTIBULINHO CJAV REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2021 
 

Número de inscrição: ___ 

 
 

NOME DO(A) ALUNO(A):____________________________________ 

SÉRIE PELA QUAL DESEJA CONCORRER A BOLSA:_____________ 

 

 

 

 

 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________ 

BAIRRO:_______________CEP:_______________________________ 

TELEFONE PARA CONTATO: (    ) ________-____________________ 

E-MAIL:___________________________________________________ 

NOME DO(A) RESPONSÁVEL:________________________________ 

RG DO(A) RESPONSÁVEL:___________________________________ 

CPF DO(A) RESPONSÁVEL:__________________________________ 

RENDA MENSAL FAMILIAR:__________________________________ 

QUANTITATIVO DE PESSOAS COM QUEM CONVIVE: _____________________________ 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

Venho requerer inscrição no concurso de bolsas para o ensino 

______________________, intitulado VESTIBULINHO CJAV REFERENTE AO ANO LETIVO 

DE 2021, responsabilizando-me por todas as declarações fornecidas durante o processo. 

Declaro, neste ato, que as condições legais para participação no referido concurso são 

preenchidas e que, enquanto responsável, tenho pleno conhecimento das normas constantes 

no regulamento do Vestibulinho. Comprometo-me a cumprir todas as disposições expressas e 

a respeitar decisões que venham a ser adotadas em casos não previstos. 

 

Lagarto/SE,____ de __________________de _______ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável 

FOTO 
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