
EDITAL 09/2020 

O Centro de Ensino Superior Dom Alberto Ltda, pessoa jurídica de direito privado, situado na               

Rua Ramiro Barcelos, 892, Bairro Centro, CEP 96.810-054, Santa Cruz do Sul-RS, CNPJ/MF             

03.220.293/0001-00, na qualidade de mantenedor do Colégio Dom Alberto, de acordo com a Lei              

Federal 9.394, de 20.12.1996, torna público que estão abertas as inscrições para processo             

seletivo para o Programa Mérito Acadêmico - Escola Pública 2021, de acordo com as vagas, os                

requisitos, as condições e os termos a seguir dispostos: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Este Edital dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos da prova on-line para a                 

Bolsa Mérito Acadêmico. 

1.2 O participante, antes de efetuar a sua inscrição, deverá ler este Edital e regulamento, nele                

mencionado, para certificar-se de que aceita todas as condições estabelecidas e que preenche             

todos os requisitos exigidos para a participação na seleção da Bolsa Mérito Acadêmico.  

1.3. A prova on-line para seleção da Bolsa Mérito Acadêmico cumprirá o seguinte cronograma: 

 

1.4 A inscrição para a Prova Bolsa Mérito Acadêmico on-line deve ser realizada pelo endereço              

http://desafio.portalemme.com.br/desafios/ficha/ANGLO/1051/1312 até as 16h do dia 02 de        

dezembro de 2020 (horário de Brasília-DF). 

2. DAS VAGAS 

2.1 Ensino Médio: 

a) 3 (três) bolsas integrais 100% para alunos do Ensino Médio, sendo 1(uma) bolsa para 1º               

ano do Ensino Médio, 1(uma) bolsa para 2º ano do Ensino Médio e 1(uma) bolsa para 3º                 

ano do Ensino Médio;  

b) 3 (três) bolsas parciais de 50% para alunos do Ensino Médio, sendo 1(uma) bolsa parcial               

para o 1º ano do Ensino Médio, 1(uma) bolsa parcial para 2º ano do Ensino Médio e                 

1(uma) bolsa parcial para 3º ano do Ensino Médio.  

Inscrições  23/11/2020 a  

02/12/2020 

Inscrições até as 16h do dia      

02/12/2020. 

Aplicação da prova on-line do 6º ano       

ao 8º ano 

05/12/2020 9h às 11h. 

Aplicação da prova on-line do 9º ano       

ao Ensino Médio 

05/12/2020 9h às 12h. 

http://desafio.portalemme.com.br/desafios/ficha/ANGLO/1051/1312%20


2.2 Ensino Fundamental II 

a) 4 (quatro) bolsas parciais de 50% para alunos do Ensino Fundamental II, sendo 1(uma) bolsa                

parcial para o 6º ano, 1 (uma) bolsa parcial para o 7º ano, 1 (uma) bolsa parcial para o 8º ano e                      

1 (uma) bolsa parcial para o 9º ano. 

3 DOS REQUISITOS 

3.1 Este evento se destina apenas a estudantes de escola pública (municipal, estadual ou             

federal) da área de abrangência da 6ª Coordenadoria Regional de Educação, devidamente            

matriculados no ano de 2020. Não sendo válida a participação de estudantes já matriculados no               

Colégio Dom Alberto. 

3.2 Idades máximas para os candidatos à inscrição, conforme regimento do Colégio Dom            

Alberto: Idades máximas para os alunos do Ensino Fundamental II: a) 6º ano: 11 anos; b) 7º ano:                  

12 anos; c) 8º ano: 13 anos; d) 9º ano: 14 anos. Idades máximas para os alunos do Ensino                   

Médio: a) 1º ano: 15 anos; b) 2º ano: 16 anos; c) 3º ano: 17 anos.  

 

4.  DAS ESPECIFICIDADES DA PROVA 

4.1 O acesso à prova será realizado por link que será enviado para o e-mail cadastrado na                

inscrição. 

4.2 O aluno deverá acessar o sistema com, pelo menos, 10 minutos de antecedência e, em               

caso de qualquer problema técnico, contatar com a secretaria da escola através do telefone              

(51)9787-5901.  

4.3 Para acessar a prova, o participante deverá ter em mãos o número de inscrição recebido               

no ato da inscrição. 

4.4 O local e a qualidade da conexão de internet para a realização da prova on-line são de                 

responsabilidade de cada participante. 

4.5 O participante deverá realizar a prova por completo no tempo máximo conforme            

regulamento, não sendo possível interromper sua execução para concluí-la posteriormente. 

4.6 O participante poderá sair e voltar para a prova, dentro do horário estipulado, mas as               

respostas já enviadas não poderão ser alteradas. 

4.7 Os participantes terão acesso a uma questão de cada vez e, após o envio de cada                

resposta, não poderão mais retornar àquela mesma questão. 

 

5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS 



5.1 As provas serão compostas por questões de múltipla escolha ou do tipo V/F (verdadeiro              

ou falso) e variam em quantidade de questões e disciplinas cobradas de acordo com cada série,                

da seguinte forma: 

5.2 Para alunos que irão cursar, em 2021, o 6º ano do Ensino Fundamental: prova com 20                

questões do tipo V/F sobre Conhecimentos Gerais e Atualidades. 

5.3 Para alunos que irão cursar, em 2021, o 7º ou 8º anos do Ensino Fundamental: prova                

com 25 questões do tipo V/F sobre Conhecimentos Gerais e Atualidades. 

5.4 Para alunos que irão cursar, em 2021, o 9º ano do Ensino Fundamental ou a 1ª série do                  

Ensino Médio: prova com 30 questões de múltipla escolha (com 4 alternativas) - 12 questões de                

Português, 12 questões de Matemática e 6 questões de Atualidades. 

5.5 Para alunos que irão cursar, em 2021, a 2ª ou 3ª séries do Ensino Médio: prova com 35                  

questões de múltipla escolha (com 5 alternativas) - 14 questões de Português, 14 questões de               

Matemática e 7 questões de Atualidades. 

 

6. DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

6.1 A classificação final será definida pelo percentual de acertos na prova, conforme item             

6.2, análise do Histórico Escolar, bem como do boletim de desempenho do ano letivo vigente, do                

candidato e  entrevistas individuais. 

6.2 Serão considerados aptos para prosseguir no processo seletivo os candidatos que           

obtiverem 70% (setenta por cento) dos pontos nas provas: 

a) 6º ano ao  8º ano - Conhecimentos Gerais e Atualidades 

b) 9º ano do Ensino Médio - Português, Matemática e Atualidades. 

6.3 O candidato que obtiver nota zero em uma das disciplinas estará eliminado do processo. 

6.4 Caso uma ou mais questões da prova sejam canceladas pela comissão organizadora,            

por inconsistência ou erro técnico, todos os participantes serão bonificados com a respectiva             

pontuação. 

6.5 Os resultados da prova por série/ano serão disponibilizados a partir do dia 10/12/2020             

no site da escola https://domalberto.edu.br/ 

6.6 A partir do dia 14/12/2020, a secretaria do Colégio estará entrando em contato com as               

famílias dos candidatos classificáveis conforme o item 6.2, para análise do Histórico Escolar e              

Boletim Escolar de 2020  do candidato e para as entrevistas individuais via Google Meet. 
 

https://domalberto.edu.br/


7. DAS MATRÍCULAS DOS CLASSIFICADOS 

7.1 Serão matriculados os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas,           

seguindo a ordem crescente dos resultados das provas conforme os itens 6.2 e 6.7 deste edital,                  

ficando o responsável pelo candidato classificado na obrigação de comparecer à secretaria do             

Colégio Dom Alberto, no período de 04/01/2021 a 07/01/2020, para fins de efetivação de                

matrícula, sob pena de perda da vaga. A secretaria do Colégio Dom Alberto se localiza na Rua                 

Ramiro Barcelos, 892 -  Centro, na cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. 

7.2 Para a matrícula, o responsável deverá apresentar as seguintes documentações: 

 a) 2 (duas) fotografias 3x4 atualizadas. 

 b) Atestado Médico para a Prática de Educação Física. 

 c) Atestado de Transferência - (Declaração da outra Escola). 

 d) Histórico Escolar Completo, legível e sem rasuras. 

 e) Cartão Nacional de Saúde (SUS) - Aluno / Cópia. 

 f) Cartão do Plano Privado de Saúde - Aluno / Cópia. 

 g) CPF - Aluno / Cópia. 

 h) RG - Aluno / Cópia. 

 i) Certidão de Nascimento / Cópia. 

 j) Cartão de Vacinação (Educação Infantil e 1º ano do Ens. Fundamental). 

 k) Cópia CPF e RG - Responsável Financeiro / Cópia. 

 l) Comprovante de Endereço - Responsável Financeiro / Cópia. 

 m) Laudo Médico (Especial). 

 

8. DA CONCESSÃO DE BOLSAS APÓS ANÁLISE E PERÍODO DE SELEÇÃO 

8.1 O percentual de desconto concedido nas mensalidades escolares será definido de           

acordo com a classificação de cada participante em cada uma das séries, sendo esse desconto               

de até 100% para o Ensino Médio e de 50% para o Ensino Fundamental, conforme item 2.1 e 2.2                   

deste edital. 

8.2 Os descontos obtidos são aplicáveis apenas às mensalidades escolares básicas, não           

sendo conferidos adicionalmente a outros produtos e serviços prestados pela escola como            

materiais didáticos, eventos escolares, período integral, alimentação etc. 

8.3 O desconto obtido por meio deste concurso não é cumulativo a descontos obtidos             

através de outros eventos ou promoções realizadas pela escola. 

 

9. DA RENOVAÇÃO DAS BOLSAS 



9.1 A renovação da bolsa integral para os anos posteriores estará condicionada à obtenção de               

desempenho igual ou superior a 80% (oitenta por cento) dos problemas propostos à             

aprendizagem em cada componente curricular, durante o trimestre vigente.  

9.2 É imprescindível respeitar as normas de convivência definidas no Regimento Escolar do             

Colégio Dom Alberto. 

10 Itens não previstos neste edital serão analisados e resolvidos pela direção da escola. 

 

 

Santa Cruz do Sul, 20 de novembro de 2020. 

 

 

Leandro Xavier Timóteo 

Direção Geral 

 

Ênio de Souza Rocha 

Direção Acadêmica 

 

Luciana Andrea Zimmer 

Direção Pedagógica 

 

 

 


