
 
 
 
 

Edital 
 Bolsão CEMP 2018 

Entidade: Ginásio Manuel Pereira 
CNPJ: 30786271/0001-85 

Rua Eugênio Castanheiras ( antiga Itatinga ), nº 59  
 Centro - Queimados  

 
1. Do Regulamento 
 
Este regulamento é válido para todos os candidatos à bolsa (descontos). Candidatos internos (alunos matriculados no ano 
letivo de 2017), do 3° ao 5° ano fundamental e candidatos externos (alunos vindouros de outras instituições de ensino), do 
3° ano fundamental à 1ª série do Ensino Médio. 
 
2. Quem pode participar 
 
Candidatos internos (alunos matriculados no ano letivo de 2017) que em 2018 estarão cursando do 3° ano ao 6° ano do 
Ensino Fundamental  e os candidatos externos (alunos vindouros de outras instituições de ensino)  que em 2018 estarão 
cursando o 3° ano fundamental à 2ª série do Ensino Médio.  
 
3. Onde e como se inscrever 
 
Os candidatos  ao Bolsão 2018 devem se inscrever diretamente no colégio ou fazer a pré inscrição no Link: 
https://cemp.gestaoeleva.com.br/modules/campaigns/24/register  e efetuar o pagamento na escola no valor de R$10,00 
portando o comprovante de inscrição até o dia 26/10. 
As inscrições podem ser efetivadas no colégio (CEMP) no período de 02/10/2017 à 26/10/2017, no horário das 8h às 17h. 
O link está disponível no blog da escola: alunocemp.com ou na fanpage www.facebook.com/cemp.rio. 
 
4. Das Bolsas Oferecidas 
 
O número de bolsas oferecidas seguem abaixo: 
 

Percentual de bolsas por série Interno Externo 
 100% 60% 40% 30% 100% 60% 40% 30% 

3° ano do Ensino Fundamental 1 1 1 2 1 1 1 2 
4° ano do Ensino Fundamental 1 1 1 2 1 1 1 2 
5° ano do Ensino Fundamental 1 1 1 1 1 1 1 1 

      
6° ano do Ensino Fundamental 1 4 3 3 1 4 3 3 
7° ano do Ensino Fundamental Desconto pela média anual 1 2 4 5 
8° ano do Ensino Fundamental Desconto pela média anual 1 1 1 1 
9° ano do Ensino Fundamental Desconto pela média anual 1 2 4 4 

  
1ª série Ensino Médio Desconto pela média anual 1 2 4 4 
2ª série Ensino Médio Desconto pela média anual 1 1 1 1 
3ª série Ensino Médio Desconto pela média anual - - - - 

 
5. Das Provas 
 
As provas do Ensino Fundamental I serão compostas por questões de Matemática e  Português. 
As provas do Ensino Fundamental II e Médio serão compostas por questões de Matemática, Português e Redação. 
 
6.  Do Conteúdo 
 
 As avaliações serão compostas de interpretação de textos, ortografia e raciocínio lógico.  
 
  
 
 
 
 
 



 
7. Das Correções das Provas 
 
As provas serão corrigidas pela própria escola com a utilização de cartão resposta devendo, portanto, o aluno seguir as 
instruções sobre a forma correta de efetuar a marcação de suas respostas. 
A não observância desta recomendação implicará na perda de pontos referentes às questões assinaladas de forma 
incorreta. 
A prova objetiva e a redação valem 10,0 (dez) pontos, a classificação será validada por média. 
A redação servirá também como critério de concessão de bolsas, desempate e eliminação, caso o aluno tire menos que 3,0 
(três) pontos será automaticamente eliminado. 
 
8. Da Data e Horários 
 
As provas para todas as séries/anos serão realizadas no dia 28/10/2017, nos horários abaixo discriminados. 
 

Horário Ano/Série em 2018 
8h às 10h 

Abertura do portão às 7h 
Portão fechará às 8h05 min 

3° ao 5° ano Ensino Fundamental 

10h e 30min às 13h30min 
Abertura do portão às 10h 

Portão Fechará às 10h e 35 min 

6° ano E. Fundamental ao 2° ano E. Médio 

             
• É vedada a realização das provas em outros dias e horários.  
• Após o fechamento dos portões, não será permitida a participação do candidato. 
• O candidato deverá portar a ficha de inscrição, o comprovante de pagamento e um documento de 

identificação com foto (pode ser a carteirinha escolar). 
• Em caso do não comparecimento do candidato, não haverá devolução do valor da taxa de 

inscrição. 
• O cartão resposta deverá ser marcado com caneta preta ou azul 

 
9. Da Classificação 
 
As Classificações e os resultados do Bolsão CEMP 2018 serão divulgados pelo CEMP, na secretaria, a partir do dia 
21/11/2017. 
O caderno de questões ficará retido na escola, podendo ser verificado pelo responsável a partir do dia da entrega de 
resultado. Para conferência do gabarito, o candidato levará consigo uma ficha onde marcará as respostas dadas por ele na 
prova. 
 
10.  Faixa de notas  
 

Desconto Média para conquistar  o desconto 
100% 10,0 a 9,5 
60% 9,4 a 9,0 
40% 8,9 a 8,5 
30% 8,4 a 8,0 

 
11. Do Gabarito Oficial 
 
O gabarito oficial será divulgado na segunda-feira, posterior a data da prova, a partir das 14h, no colégio e no Blog da 
escola (alunocemp.com) onde qualquer dúvida sobre o gabarito deverá  ser encaminhada à secretaria da escola. 
 
12. Da Matrícula 
 
O candidato que atingir a pontuação necessária para aquisição de quaisquer uma das bolsas disponíveis, receberá o 
benefício a partir da mensalidade de fevereiro.  Sendo assim, a matrícula deverá ser efetuada dentro da data a ser 
informada pela direção no valor integral. 
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