EDITAL DE CONCURSO INTERNO PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS AOS
ALUNOS DO COLÉGIO METODISTA GRANBERY 2012
Concurso para concessão de descontos aos primeiros colocados, aberto à participação dos/as
alunos/as matriculados/as e frequentes às aulas, até o final do ano de 2011, nas turmas: 8ª
série do Ensino Fundamental II e 1º ano do Ensino Médio do Colégio Metodista Granbery, Juiz
de Fora, Minas Gerais.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este edital será afixado na coordenação do Ensino Médio do Colégio Metodista Granbery e
exposto aos/às candidatos/as na Intranet do Granbery.
1.2. A inscrição do/a candidato/a implicará no conhecimento e aceitação das condições
estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições para o concurso serão realizadas na coordenação do Ensino Médio do Colégio
Metodista Granbery, nos dias 17 e 18 de novembro de 2011, no horário de 7h30, às 16h.
2.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
2.3. No ato da inscrição, o/a candidato/a receberá o seu cartão de confirmação com dia e
horário para a realização da prova.

3. DAS PROVAS
3.1. O concurso será constituído de uma prova objetiva de conhecimentos gerais a ser aplicada
na segunda-feira, dia 21/11/2011, com início às 7h30 e término às 11h30, no Colégio
Metodista Granbery, Rua Batista de Oliveira, 1145 – Granbery – Juiz de Fora/MG.
§1º  O/A candidato/a não poderá entrar após o início da prova no horário previsto em
hipótese alguma.
§2º O/A candidato/a deverá apresentar obrigatoriamente um documento oficial de
identificação, original, com fotografia, e o seu cartão de confirmação de inscrição para ingresso
na sala de prova.
§3º  O/A candidato/a deverá comparecer ao local da prova com 15 minutos de antecedência,
sendo vedada a sua entrada após a hora determinada para o início da prova.
3.2. Só será permitida a saída do/a candidato/a da sala de prova portando o caderno de
questões, após transcorridas três horas do início da prova, ou seja, às 10h30.
§ ÚNICO. O tempo mínimo de permanência dos/as candidatos/as no recinto de aplicação de
provas é de duas horas.
3.3. Não haverá aplicação da prova em outro dia, local e horário diferente do estabelecido,
mesmo por motivo de força maior.

4. DAS REGRAS DA PROVA
4.1. A prova do concurso 2011 constará de questões de múltipla escolha, com cinco
alternativas, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
4.2. O valor de cada questão é de 1 (um) ponto.

4.3. Não serão computadas questões não assinaladas, as que contenham mais de uma
resposta ou com rasuras.
4.4. A prova será estruturada da seguinte forma:

8ª SÉRIE

1º ANO

2º ANO

Disciplina

Objetivas

Disciplina

Objetivas

Disciplina

Objetivas

Português

8

Português

5

Português

5

Matemática

8

Literatura

5

Literatura

5

História

8

Matemática

5

Matemática

5

Geografia

8

História

5

História

5

Ciências

8

Geografia

5

Geografia

5

Língua
Estrangeira

8

Química

5

Química

5

Física

5

Física

5

Biologia

5

Biologia

5

Sociologia /
Filosofia

5

Sociologia /
Filosofia

5

Língua
Estrangeira

5

Língua
Estrangeira

5

TOTAL: 48 QUESTÕES

TOTAL: 50 QUESTÕES

TOTAL: 50 QUESTÕES

4.5. Os três últimos candidatos que estejam realizando a sua prova, ao terminar deverão
entregar a prova ao fiscal e aguardar a saída dos outros dois candidatos.
4.6. Havendo anulação de alguma questão, o ponto da mesma será, automaticamente,
computado para todos/as os/as candidatos/as.
4.7. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitido fazer
perguntas aos aplicadores de prova.

5. DA PREMIAÇÃO
5.1. O concurso consiste na concessão de descontos escalonados – de acordo com a tabela
abaixo - aos cinco primeiros discentes colocados, regularmente matriculados em 2011, na 8ª
série de Ensino Fundamental ou no 1º ano do Ensino Médio, que cursarão o 1º ou o 2º ano,
respectivamente, do Ensino Médio, em 2012.
1º Lugar

40%

2º Lugar

30%

3º Lugar

25%

4º Lugar

20%

5º Lugar

15%

5.2. Os descontos serão concedidos em listagem única por série/ano.
5.3. Os descontos serão concedidos em caráter pessoal e intransferível ao/à aluno/a
classificado/a.
5.4. O desconto incidirá nas parcelas da anuidade escolar do ano letivo de 2012, exceto na
primeira, já paga por ocasião da matrícula.
§ Único – A coordenação do Ensino Médio será responsável pelo acompanhamento das
condições definidas para manutenção do desconto: disciplina e aproveitamento (média
aritmética das notas de todas as disciplinas) e encaminhará ao Setor de Filantropia.
5.5. Os descontos não serão cumulativos com outros descontos e bolsas de estudos
concedidos pelo Colégio Metodista Granbery e somente serão considerados para as matrículas
efetivadas até o início das aulas do ano letivo de 2012.
5.6. Os descontos, não incidirão sobre os valores devidos pelos serviços especiais de
recuperação paralela, transporte escolar, as segundas chamadas de avaliações, a identidade
estudantil, documentações, declarações, o uniforme, a alimentação, excursões, festas, escolas
de esportes, contadores de histórias, material didático individual e outros serviços
estabelecidos no contrato de prestações de serviços educacionais.
5.7. Não ocorrerá reclassificação caso algum/a candidato/a desista de seu desconto.

6. DO DESEMPATE
6.1 Para fins de concessão dos descontos, os/as candidatos/as serão relacionados em ordem
decrescente da soma dos pontos. Em caso de empate, seguiremos os seguintes critérios de
desempate:
6.1.1. Candidato/a com maior nota na prova de Língua Portuguesa.
6.1.2. Candidato/a com maior nota na prova de Matemática.
§ Único – Persistindo o empate, será contemplado o/a aluno/a mais novo/a (com menor
idade).

7. DA ELIMINAÇÃO
7.1. Será eliminado/a sumariamente do concurso o/a candidato/a que der ou receber auxílio
para execução da prova; utilizar-se de qualquer material não autorizado (livros, apontamentos
e equipamentos eletrônicos ou não, celulares, "pagers", mochilas, "palm-tops", calculadoras,
relógio, etc.); cometer ato grave de indisciplina.

7.2. Não comparecer no dia do concurso dentro dos quinze minutos de antecedência, portando
um documento de identificação original com foto e a confirmação de sua inscrição.
7.3. Entregar a prova após o horário previsto para término.

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado do concurso somente será fornecido pessoalmente a partir das 14h, do dia
25/11/2011, da seguinte forma:
8.1. Na secretaria do Colégio Metodista Granbery.
8.2. Na coordenação do Ensino Médio do Colégio Metodista Granbery.
§1º  Não haverá divulgação das notas obtidas e nem serão fornecidos, em hipótese alguma,
resultados por telefone.
§2º  Não serão admitidas solicitações de revisão de prova, vistas de provas ou recontagem de
pontos.

9. DAS CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL CONCEDIDO
9.1. Ter conduta disciplinar compatível com as normas e diretrizes do Colégio Metodista
Granbery.
9.2. Ter aproveitamento acadêmico igual ou superior a 70%.

10. DAS CONDIÇÕES PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
10.1. Desistência do responsável através de requerimento no Setor de Filantropia.
10.2. Sanções disciplinares.
10.3. Atitudes incompatíveis com o ambiente escolar.
10.4. Desrespeito ao regimento escolar do Colégio Metodista Granbery.
10.5. Desempenho acadêmico insatisfatório, nos termos deste regulamento.
10.6. Excesso de atrasos ou faltas às aulas (índice superior a 25%).
10.7. Desligamento do(a) discente da Instituição.
§ Único – Os/as candidatos/as que não efetivarem suas matrículas no período estabelecido
perderão o direito ao desconto conquistado no presente concurso.

11. DOS CASOS OMISSOS
Todos os casos omissos no presente edital serão decididos pela Coordenação do Concurso e,
em última instância, pela direção do Colégio Metodista Granbery.
Juiz de Fora, 17 de novembro de 2011.
Simone Borrelli Achtschin Marinho
Diretora do Colégio Metodista Granbery

