COLÉGIO JOSÉ AUGUSTO VIEIRA
Praça N. Sra. Aparecida N.º 40
Bairro Cidade Nova – CEP 49.400-000
Fone: (79) 3631-2736/ 9971-8895 - Lagarto- SE

Vestibulinho CJAV – Regulamento
O Colégio José Augusto Vieira é um estabelecimento de Ensino Fundamental e
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 de 2017 oferecerá bolsas integrais e parciais apenas para o
Ensino Médio.
2. Inscrições
2.1. Período: 12/12/2016 a 09 de janeiro de 2017.
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.
3. Documentos necessários para a inscrição
3.1- Histórico do aluno
3.2 - Comprovante de renda (renda per capita de até um salário-mínimo e meio)
3.3 - Comprovante de residência
3.4 – Cópia do RG e CPF dos pais e do aluno
4. Documentos necessários para a realização da prova
O candidato deverá apresentar, no dia da prova, um documento de identidade válido em
território nacional:
- R.G. ou certidão de nascimento.
- Comprovante de inscrição
5. Realização da prova
Data: 10/01/2017
Horário: 08h às 11h
Local: Colégio José Augusto Vieira
Material necessário: Canetas esferográficas pretas ou azuis, lápis grafite, régua e borracha.
6. Conteúdo da avaliação – em anexo
7. Vagas
7.1. Os candidatos serão selecionados pelas avaliações realizadas e pela análise do
comprovante de renda
7.2. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem decrescente da pontuação obtida. A
nota da redação será considerada como critério de desempate.
7.3. Para que seja considerada a classificação, o candidato deverá passar pelas seguintes
fases:
 1ª fase: Análise do histórico escolar do aluno e da renda familiar – Ressalta-se que essa
fase é eliminatória. Para comprovação, o candidato receberá visita domiciliar da
assistente social, que fará questionário socioeconômico com o candidato e responsável.



2º fase: Prova de Redação e Prova objetiva.

Obs.: Nas provas, o aluno deverá obter pontuação geral maior ou igual a 7,0 (sete),
tendo que atingir valor diferente de zero em todas as atividades realizadas.

8. Quantidade de bolsas por série
QUANTIDADE DE BOLSAS
SÉRIE
INTEGRAL
1º ano do Ensino
Médio

09

PARCIAL
04

9. Divulgação dos resultados
A lista com os nomes dos aprovados será divulgada no site do colégio
(www.cjav.com.br) no dia 13/01. Os resultados estarão em ordem numérica de inscrição,
preservando o sigilo na identificação do candidato.
10. Desclassificação
Estará desclassificado automaticamente o aluno que fornecer informações não
verídicas sobre não ter condições mínimas para efetivar pagamento de mensalidade na
instituição. Para comprovação, o candidato receberá visita domiciliar da assistente social, que
fará questionário socioeconômico com o candidato e responsável.
Obs.: Uma vez o aluno reprovado durante os anos letivos, perderá a bolsa seja ela
integral ou parcial.
Lagarto/SE, 24 de novembro de 2017.

Comitê Gestor CJAV

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA
VESTIBULINHO CJAV 2017
Número de inscrição:

FOTO
3 X4

___

NOME DO(A) ALUNO(A):____________________________________
SÉRIE PELA QUAL DESEJA CONCORRER A BOLSA:_______

ENDEREÇO:_____________________________________________________________
BAIRRO:_______________CEP:_________________________
TELEFONE PARA CONTATO: (

) ________-________

E-MAIL:______________________________________________________
LOCAL DE PROVA: Colégio José Augusto Vieira
HORÁRIO: Das 08h às 11h
DATA: 10 de janeiro de 2017
NOME DO(A) RESPONSÁVEL:____________________________________________
RG DO(A) RESPONSÁVEL:___________________________________
CPF DO(A) RESPONSÁVEL:___________________________________
RENDA MENSAL FAMILIAR:_________________________________

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Venho

requerer

inscrição

no

concurso

de

bolsas

para

o

ensino

______________________, intitulado Vestibulinho CJAV 2017, 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

Conteúdo da avaliação
1º ANO


REDAÇÃO: A prova apresentará textos motivadores para que o candidato (a)
juntamente com seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto dissertativo-argumentativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa.



PROVA OBJETIVA:
LINGUAGEM





INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
 GÊNEROS TEXTUAIS
 SINTAXE
 DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO
 PARÔNIMOS E HOMÔNIMOS
ANTONÍMIA, SINONÍMIA, HIPONÍMIA E HIPERONÍMIA
 FIGURAS DE LINGUAGEM
 ESTRUTURA E FORMAÇÃO DAS PALAVRAS

MATEMÁTICA



 NÚMEROS REAIS
 CONJUNTOS N, Q, Z E I
 OPERAÇÕES COM RADICAIS
SISTEMA DE EQUAÇÕES DE 1º E 2º GRAUS
 RELAÇÃO ENTRE GRANDEZAS
 PORCENTAGEM
 JUROS SIMPLES E COMPOSTOS

