
 

COLÉGIO SANTA CRUZ DE ARAGUAÍNA 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR 2015-1 –  

EDITAL Nº 01/2015 

 

1.0 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Processo Seletivo para o Cursinho Pré-vestibular 2015-1 do Colégio Santa Cruz - será regido 

pelo presente edital e executado pela comissão de provas e exames do Colégio Santa Cruz, 

nomeada especialmente para esta tarefa. 

 

2.0 – DAS VAGAS 

O Colégio Santa Cruz concederá 16 vagas no Cursinho Pré-vestibular, sendo 10 vagas noturno e 

6 vagas matutino. 

 

3.0 – DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

3.1 – O Processo Seletivo 2015-1 será realizado em 01 etapa através de uma prova objetiva: 

3.2 – Serão selecionados os candidatos que obtiverem as 10 melhores notas com opção 

noturna e as 06 melhores notas com opção matutina (o aluno tem a obrigatoriedade de 

acertar 50 % da prova). 

3.2 – Estar classificado no processo seletivo. 

3.3 – Ter estudado o 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio na escola pública ou estudado com bolsa 

integral em escola particular. 

 

4.0 – CONDIÇÕES DAS INSCRIÇÕES 

Poderão se inscrever no presente Processo Seletivo somente os candidatos que estudaram o 

Ensino Médio na rede pública de ensino ou estudado com bolsa integral em escola particular e 

que não estejam cursando ou tenha concluído um curso superior. 

4.1 – As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato e 

para produzir os efeitos a que se destinam, deverão ser feitas de acordo com as normas contidas 

no presente Edital. 

4.2 – Ao se inscrever, o candidato declara estar ciente e de acordo com as normas do presente 

Edital. 

4.3 – As vagas para inscrição são limitadas. 

 

5.0 – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o concurso de bolsas de estudo são gratuitas e devem ser feitas no período de 

01 de dezembro de 2014 a 20 de janeiro de 2015. 

 

 

 



Local de inscrição: 

Pelo site www.colegiosantacruz.g12.br. 

 

6.0 – DAS PROVAS (DATA E HORÁRIO) 

6.1 – As provas serão aplicadas no prédio do Colégio Santa Cruz, situado na Rua Santa Cruz, 

557, Centro – Araguaína/TO no dia 24 de Janeiro de 2015, sábado, das 14h às 17h. 

6.2 – O portão do prédio será aberto às 13h e fechado às 13h50m. O candidato que chegar ao 

prédio após o horário de fechamento dos portões não poderá entrar, ficando automaticamente 

eliminado do Processo Seletivo. 

6.3 – No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado à transcrição das respostas 

para o cartão-resposta. 

6.4 – Para ingressar na sala de realização de provas, o candidato terá que apresentar documento 

oficial válido, com foto. (carteira de identidade ou de habilitação com foto) 

6.5 – O material necessário: caneta esferográfica transparente tinta azul ou preta. 

6.6 – A prova terá duração de 3 horas e o tempo mínimo de permanência em sala de aula será de 

1 hora. 

6.7 – Os candidatos poderão levar o caderno de provas. 

 

7.0 – DA DIVULGAÇÃO DO LOCAL DAS PROVAS 

7.1 – A indicação da sala onde o candidato fará suas provas estará disponível, em ordem 

alfabética, no dia da prova, afixada no prédio e nas salas do Colégio Santa Cruz, Rua Santa Cruz, 

557, Centro – Araguaína/TO. 

 

8.0 – DAS PROVAS OBJETIVAS 

8.1 – A prova será composta de 40 questões de múltipla escolha, em que serão cobrados 

conteúdos de Ensino Médio das disciplinas de Língua Portuguesa e Interpretação de texto, 

Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Inglês e Espanhol (opção da 

língua estrangeira que o candidato escolher)  

 

9.0 – DA ELIMINAÇÃO DAS PROVAS 

Será eliminado do presente Processo Seletivo o candidato que: 

a) Faltar às provas; 

b) Desrespeitar os coordenadores e/ou fiscais ou, ainda, por qualquer outra atitude considerada 

inadequada, a ser julgada pela comissão do processo seletivo. 

c) Portar calculadoras, aparelhos eletrônicos e/ou de comunicação em local de prova, corredor ou 

banheiro; 

d) Comparecer para fazer a prova sem documento oficial de identidade, com foto, original e em 

bom estado de conservação; 

e) Utilizar documentos ou meios ilícitos para a realização da prova. 

 

11.0 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Em caso de empate será selecionado o que tiver mais idade.  

http://www.colegiosantacruz.g12/


 

12.0 – RESULTADO  

12.1 – A classificação dos candidatos será divulgada em edital no Colégio Santa Cruz e no site 

www.colegiosantacruz.g12.br no dia 30 de Janeiro de 2015, a partir das 8h. 

12.2 – As bolsas são válidas para o ano letivo de 2015-1. 

12.3 – Será concedida Bolsa de 100% no valor da mensalidade, exceto o material didático que 

será adquirido pelo aluno. 

 

13.0 – MATRÍCULAS 

O candidato deverá comparecer a secretaria do Colégio Santa Cruz para efetivação da matrícula 

para o ano letivo de 2015-1, a partir do dia 30 de Janeiro de 2015. 

 

13.0 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA 

13.1 – Cópia da Carteira de Identidade (RG) 

– Cópia do CPF 

– 02 fotos 3x4 

– Comprovante de endereço 

– Comprovante que estudou os 03 anos do Ensino Médio em Escola pública ou bolsista 

integral de Escola particular. 

– Preenchimento da ficha de matrícula.     

13.2 – O não comparecimento no período da matrícula e a falta de documentos exigidos serão 

considerados como desistência da vaga e o próximo colocado será chamado. 

 

 14.0 – DA PREMIAÇÃO 

A Bolsa é para o ano letivo de 2015-1, será individual, intransferível e será formalizada somente 

após a efetivação da matrícula. 

14.1 – O aluno bolsista que melhor se classificar no vestibular da Faculdade Católica Dom Orione 

será premiado com uma bolsa integral no curso escolhido. 

 

15.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela direção do Colégio Santa Cruz. 

 

 

Araguaína, 01 de Dezembro de 2014. 

 

 

Pe. Eduardo Seccatto Caliman 

Diretor Pedagógico 


