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COLÉGIO SANTA CRUZ DE ARAGUAÍNA 

PROCESSO SELETIVO BOLSAS DE ESTUDO 2013 

EDITAL Nº 01/2012 

 

 
1.0 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O Processo Seletivo Bolsas de Estudo 2013 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 bolsas integrais às seguintes vagas para o ano letivo de 2013: 
03 (três) para o curso do Ensino Fundamental II, série 6º ano. 
03 (três) para o curso do Ensino Médio, 1ª série. 
03 (três) para o curso do Ensino Médio, 3ª série. 
Mais cadastro reserva de bolsas integrais e parciais concedidas de acordo com a classificação. 
 
3.0 – DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
3.1 – Serão selecionados os candidatos que se enquadrarem na Lei Federal nº 12.101, art. 14, § 1º e 2º, 
analisados pela Assistente Social do Colégio Santa Cruz. 

“Art. 14.  Para os efeitos desta Lei, a bolsa de estudo refere-se às semestralidades ou anuidades escolares 
fixadas na forma da lei, vedada a cobrança de taxa de matrícula. 

§ 1
o
  A bolsa de estudo integral (100%) será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não 

exceda o valor de 1 1/2 (um e meio) salário mínimo. 
§ 2

o
  A bolsa de estudo parcial (50%) será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não 

exceda o valor de 3 (três) salários mínimos.” 

3.2 – Estar classificado no processo seletivo. 
3.3 – Ser aluno da rede pública de ensino com a apresentação de documentos comprobatórios. 
 
4.0 – CONDIÇÕES DAS INSCRIÇÕES 
Poderão se inscrever no presente Processo Seletivo somente os candidatos da rede pública de ensino. 
4.1 - As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato ou de seu 
representante legal 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 ou o responsável pelo candidato declara estar ciente e de acordo com as 
normas do presente Edital. 
 
5.0 – DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições para o Processo Seletivo 2013 deverão ser efetuadas no período de 22 de outubro de 2012, 
segunda-feira, ao dia 26 de outubro de 2012, sexta-feira, na secretaria do Colégio Santa Cruz, do 
horário das 08h00min até as 11h00min e das 13h00min até as 16h00min, através do preenchimento de 
formulário próprio, disponível na secretaria do Colégio Santa Cruz. 
5.1 – É vedada a cobrança de qualquer taxa de inscrição. 
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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 10 de Novembro de 2012, sábado, das 14h00min às 17h00min. 
6.2 - O portão do prédio será aberto às 13h00min e fechado às 13h50min. 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. 
6.5 – Os materiais para a realização das provas serão caneta esferográfica transparente tinta azul ou preta, 
lápis preto e borracha.   
6.6 – 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 site 
www.colegiosantacruz.g12.br, a partir do dia 8 de outubro de 2012, quinta-feira, após as 8h00min e, 
no dia da prova, estará afixada no prédio e nas salas do Colégio Santa Cruz, Rua Santa Cruz, 557, Centro 
– Araguaína/TO. 
 
8.0 - DO CONTEÚDO E DOS CRITÉRIOS DA CORREÇÃO DAS PROVAS  
O Processo Seletivo constará de um caderno de prova sobre os conteúdos dos programas dos Ensinos 
fundamental e médio. 
 
9.2 – DAS PROVAS OBJETIVAS 
9.2.2 – Para vagas destinadas ao 6º ano, as provas objetivas constarão de 25 (vinte e cinco) questões, 
sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais (Geografia e 
História), 05 (cinco) questões de Matemática e 05 (cinco) questões de Ciências. 
9.2.3 – Para vagas destinadas a 1ª Série do Ensino Médio, as provas objetivas constarão de 30 (trinta) 
questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Geografia, 05 (cinco) questões 
de História, 05 (cinco) questões de Matemática, 05 (cinco) questões de Ciências, 05 (cinco) questões de 
Língua Estrangeira Moderna – Inglês. 
9.2.4 – Para vagas destinadas a 3ª Série do Ensino Médio, as provas objetivas constarão de 40 (quarenta) 
questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Geografia, 05 (cinco) questões 
de História, 05 (cinco) questões de Matemática, 05 (cinco) questões de Biologia, 05 (cinco) questões de 
Química, 05 (cinco) questões de Física e 05 (cinco) questões de Língua Estrangeira Moderna – Inglês. 
 
10.0 – 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, com ou sem participação de terceiros, mesmo após a 

efetivação da inscrição; 
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11.0 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
Os candidatos que apresentarem empate na classificação das provas e na análise da Assistente Social 
serão selecionados por sorteio. 
 
12.0 – DO RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS 
A classificação dos candidatos nas provas objetivas será divulgada em edital no Colégio Santa Cruz e no 
site www.colegiosantacruz.g12.br no dia 23 de Novembro de 2012, a partir das 8h. 
 
13.0 – DA SELEÇÃO DOS CLASSIFICADOS 
13.1 – O candidato classificado deverá comparecer a secretaria do Colégio Santa Cruz, do dia 23 de 
Novembro de 2012 ao dia 28 de Novembro de 2012, das 08h00min as 11h00min e das 13h00min as 
16h00min. 
13.2 – Serão convocados os candidatos para preenchimento de vagas reservas do dia 29 de Novembro 
de 2012 ao dia 03 de Dezembro de 2012. 
13.3 – O candidato deverá apresentar toda a documentação exigida para a análise da Assistente Social 
conforme item 14.0 deste edital, devendo estar ciente das informações prestadas conforme Lei Federal 
12.101, art. 15, §1º e §3º, sob risco de eliminação conforme §3º.  

Art. 15.  Para fins da certificação a que se refere esta Lei, o aluno a ser beneficiado será pré-selecionado pelo 
perfil socioeconômico e, cumulativamente, por outros critérios definidos pelo Ministério da Educação. 

§ 1
o
  Os alunos beneficiários das bolsas de estudo de que trata esta Lei ou seus pais ou responsáveis, quando 

for o caso, respondem legalmente pela veracidade e autenticidade das informações socioeconômicas por eles 
prestadas. 

§ 3
o
  As bolsas de estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso de constatação de falsidade da 

informação prestada pelo bolsista ou seu responsável, ou de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo 
das demais sanções cíveis e penais cabíveis. 

13.4 – O candidato deverá estar enquadrado nos critérios de seleção conforme item 3.0 deste edital. Caso 
contrário estará, automaticamente, eliminado do processo seletivo. 
13.5 – O candidato que não comparecer dentro dos prazos e local estabelecidos neste edital, 
automaticamente, estará eliminado. 
 
14.0 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE DA ASSISTENTE SOCIAL. 
14.1 – Os candidatos classificados deverão comparecer a secretaria da escola com a seguinte 
documentação: 
- Questionário socioeconômico (disponível na secretária do Colégio Santa Cruz e no site 
www.colegiosantacruz.g12.br) devidamente preenchido e em veracidade e autenticidade das 
informações. 
- Fotocópia dos documentos pessoais, tais como CPF e RG, dos pais. 
- Fotocópia da Certidão de Nascimento e RG do candidato. 
- Comprovante de Renda da família, do pai e da mãe do candidato. 
- Se família inserida no Programa Bolsa Família, fotocópia do cartão do Programa Bolsa Família. 
- Comprovante de Residência.  
 
15.0 – DO RESULTADO OFICIAL DO PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA 
15.1 - O resultado oficial dos aprovados após análise da assistente social será divulgado no dia 14 de 
Dezembro de 2012, a partir das 08h00min em edital do prédio do Colégio Santa Cruz e pelo site 
www.colegiosantacruz.g12.br. 
15.2 – O candidato e o responsável legal deverão comparecer a secretaria do Colégio Santa Cruz para 
efetivação da matrícula para o ano letivo de 2013, a partir do dia 14 de Dezembro de 2012, portando a 
documentação exigida em conformidade com o item 16.0 deste edital. 
. 
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16.0 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA 
16.1 – O candidato aprovado deverá apresentar a secretaria do Colégio Santa Cruz para matrícula os 
seguintes documentos: 
- Histórico Escolar ou Declaração da escola da rede pública de ensino. 
- Fotocópia de Certidão de Nascimento. 
- Fotocópia de Carteira de Identidade, somente para alunos que irão concorrer as vagas de 3ª série do 
Ensino Médio. 
- Comprovante de residência. 
- 2 (duas) fotos 3X4 
16.2 – É vedada a cobrança de taxa de matrícula, conforme Lei Federal 12.101, art. 14. 
 
17.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela direção do Colégio Santa Cruz. 
 
Araguaína, 24 de Setembro de 2012 
 

Pe. Francisco de Assis Silva Alfenas 
Diretor Geral 

 
Nair de Souza Rocha 

Coordenadora do Processo Seletivo 2013 


