
AVALIAÇÃO DE SELEÇÃO – 2020 
REGULAMENTO 

I. Da Seleção 
1.1 Esta promoção é destinada exclusivamente: 
       a) Às pessoas físicas, maiores de 3 anos, que não sejam alunos do Colégio Mallet Soares; 
       b) A avaliação acontecerá em uma única data. 
1.2 A inscrição e participação na avaliação classificatória são obrigatórias; 
 

II. Da Validade 
2.1 Os resultados da avaliação de seleção, previstos neste Regulamento, serão válidos para o preenchimento das vagas 
oferecidas para o ano letivo de 2020. 
 

III. Da Premiação 
3.1 Serão concedidas bolsas de estudo para os alunos do Maternal II ao 1º ano do Ensino Fundamental; 
3.2 As bolsas-desconto por série serão distribuídas de acordo com o resultado obtido na avaliação de seleção, obedecendo 
aos critérios a seguir: 
 

 
3.3 As bolsas serão válidas, para o ano letivo de 2020, a partir da segunda mensalidade;  
3.4 O desconto será válido para pagamento até o vencimento; ultrapassada a data de vencimento, não será concedido o 
desconto naquele mês. 
 

IV. Das Inscrições 
4.1 A inscrição é gratuita; 
4.2 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente na secretaria do colégio ou através da internet, a partir de 23 de outubro 
de 2019; 
4.3 O período de inscrições termina no dia 29 de novembro de 2019, às 12h. 
4.4 A inscrição na Avaliação de Seleção do Colégio Mallet Soares implicará na aceitação irrestrita das condições 
estabelecidas neste regulamento, não cabendo ao candidato qualquer recurso. 
 

V. Da Avaliação 
5.1 A avaliação de seleção será realizada na sede do colégio (Rua Bolívar, nº. 121 - Copacabana), no dia 30 de novembro 
de 2019 (sábado), das 9h às 11h. 
5.2 No processo avaliativo serão analisados: o raciocínio lógico, a solução de problemas, a compreensão e utilização da 
linguagem, a utilização de habilidades motoras e a capacidade criativa; 
5.3 Será tolerado atraso de, no máximo, 15 (quinze) minutos; 
5.4 No ato da realização da avaliação, o candidato deverá apresentar documento de identidade. Em substituição ao 
documento de identidade será aceita a cópia autenticada da certidão de nascimento; 
5.5 Somente participará da avaliação o aluno que estiver inscrito; 
5.6 Só será permitida a revisão e vista da avaliação mediante solicitação por escrito com a justificativa do pedido, a qual 
será analisada pela Equipe Pedagógica do Colégio Mallet Soares, que poderá deferir ou não a solicitação. 
 

VI. Do Resultado 
6.1 A relação dos selecionados para a bolsa estará disponível na Secretaria do Colégio Mallet Soares a partir do dia 09 
de dezembro de 2019; 
6.2 Não serão divulgados resultados por telefone; 
6.3 A Direção do Colégio Mallet Soares se exime de qualquer responsabilidade quanto à divulgação do resultado, que 
não seja através da listagem indicada no item 6.1. 
 

VII. Da Matrícula 
7.1 O candidato classificado deverá efetuar a sua matrícula na secretaria do colégio, no horário de 9h às16h, até o dia 20 
de dezembro de 2019; 
7.2 Perderá o direito à bolsa o candidato que se apresentar após o dia 20 de dezembro de 2019 para requerer a sua 
matrícula; 
 

VIII. Das Disposições Gerais 
8.1 Não poderão participar da Avaliação de Seleção do Colégio Mallet Soares dependentes de funcionários e nem de quaisquer 
pessoas envolvidas no processo seletivo; 
8.2 A bolsa-desconto é concedida exclusivamente ao candidato inscrito, sendo vedada a cessão à terceiros; 
8.3 A bolsa-desconto não contempla os serviços extracurriculares, uniformes, material didático, transporte, cursos extraclasse, 
etc. 
8.4 Os casos omissos e situações não previstas no presente regulamento serão avaliados e decididos de forma inapelável e 
irrecorrível pela Equipe Pedagógica do Colégio Mallet Soares. 
8.5 Os contemplados estão obrigados ao cumprimento das Normas deste Regulamento, do Contrato de prestação de Serviços 
Educacionais, do regimento escolar e da Legislação em vigor; 
8.6 As bolsas concedidas só serão mantidas mediante o bom desempenho e comportamento do aluno ao longo do ano letivo, 
com relação as suas notas e seu comportamento.  
8.7 Questões judiciais eventualmente apresentadas, em função do Exame de seleção para alunos novos no período letivo de 
2020, serão consideradas no foro do Município do Rio de Janeiro. 

Premiação Classificação/resultado 

Bolsa de 100% Excepcional 

Bolsa de 60% a 70% Excelente 

Bolsa de 40% a 50% Muito Bom 

Bolsa de 20% a 30% Bom 

Bolsa de 10% Regular 


