
  

EDITAL 
CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO DE 2021  

 
1. Apresentação   

O ALICE COUTINHO CENTRO DE ENSINO realizará o 3º Concurso de Bolsas de Estudo, destinado a estudantes das 

redes pública e particular de ensino, bem como estudantes da própria Instituição. As vagas oferecidas contemplam alunos 

que vão ingressar no Ensino Fundamental e Médio (6º, 7º, 8º, 9º anos do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Médio). As bolsas aqui referidas constituem-se em descontos de 30% a 100%.   

2. Das Inscrições 

 2.1 - Para alunos de outras instituições, provenientes da rede privada de ensino, as inscrições deverão ser feitas pelo site 

www.alicecoutinho.com, anexando declaração e/ou boletim escolar do ano letivo 2020.  

2.2 - Para alunos de outras Instituições, provenientes da rede pública de ensino, as inscrições deverão ser feitas pelo site 

www.alicecoutinho.com, anexando apenas a declaração de escolaridade do ano letivo 2020. Para este grupo de alunos, serão 

analisadas circunstâncias específicas sobre o desempenho escolar de 2020 e perfil econômico da família.   

2.3 - Para alunos do ALICE COUTINHO CENTRO DE ENSINO, regularmente matriculados em 2020, as inscrições deverão ser 

feitas pelo site www.alicecoutinho.com. Para este grupo de alunos, serão adotados critérios específicos de classificação para 

o concurso, descritos nas cláusulas 2.3.1 e 2.3.2, respectivamente. 

2.3.1 – Para alunos do ALICE COUTINHO CENTRO DE ENSINO, poderão concorrer utilizando-se do resultado final do PROTAC 

(Projeto Talento Alice Coutinho), somado ao resultado de Redação (data a ser marcada pela coordenação).  

2.3.2. – A classificação dos Alunos ALICE COUTINHO será promovida entre alunos da mesma série e turnos diferentes, ou seja, 

o primeiro lugar do PROTAC 6º ano manhã, concorrerá com o primeiro lugar do 6º ano tarde e assim por diante. O critério 

para desempate será a prova de redação. 

2.4 - É de inteira responsabilidade do candidato, confirmar o sucesso de sua inscrição. O ALICE COUTINHO não se 

responsabilizará por problemas decorrentes de acesso à internet durante a realização da inscrição. A confirmação se dará por 

resposta automática no endereço eletrônico (e-mail), informado na inscrição.  

2.5 - A quantidade máxima de participantes será de 40 (quarenta) candidatos por série, independente do período estabelecido 

para efetivação das inscrições. Ao atingir esse limite, o sistema não aceitará novas inscrições, informando ao interessado o 

encerramento das mesmas.  

2.6 - Para concorrer o candidato deverá pertencer a faixa etária correspondente ao ano série, não serão aceitas inscrições de 

alunos fora da faixa, conforme tabela abaixo:  

2.7 - As inscrições estarão abertas no período de 06/11/2020 até 20/11/2020, ou quando limite de inscrições alcançarem o 

que determina a Cláusula 2.3, supracitada.   

  

Inscrições válidas para alunos nascidos nos seguintes anos  Faixa etária correspondente à idade/série  

6º Ano do Ensino Fundamental  2009  2010  2011  Alunos com 10,11 ou 12 anos  

7º Ano do Ensino Fundamental 2008   2009 2010 Alunos com 11,12 ou 13 anos 

8º Ano do Ensino Fundamental  2007  2008  2009  Alunos com 12,13 ou 14 anos  

9º Ano do Ensino Fundamental  2006  2007  2008  Alunos com 13,14 ou 15 anos  

1º Ano do Ensino Médio  2005  2006  2007  Alunos com 14,15 ou 16 anos  

2º Ano do Ensino Médio  2004  2005  2006  Alunos com 15,16 ou 17 anos  

3º Ano do Ensino Médio  2003  2004  2005  Alunos com 16,17 ou 18 anos  



  

2.6 - O candidato deverá apresentar no dia da prova, e-mail de confirmação e documento de identificação com foto, 

informado na inscrição.   

3. Das Provas   

3.1 – As provas serão agendadas por telefone, em razão das exigências sanitárias provenientes da pandemia. A Instituição 

entrará em contato com a família para o referido agendamento de dia e horário.   

3.2 - Horários: Será oferecida a opção de realização das provas no turno manhã ou tarde, conforme disponibilidade da 

Instituição e conveniência da família. Serão marcadas no máximo 20 provas por turno. Lembramos que todas as medidas 

protetivas contra a Covid-19, foram adotadas, a fim de garantir a todos a segurança exigida pelas autoridades sanitárias 

durante a visita do candidato para realização da prova.   

3.3 – Local da prova: ALICE COUTINHO – Rua José Nogueira Pereira, 96 – Conjunto Rocha Cavalcante, Campina Grande/PB.  

3.4 - No dia da prova, o candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 30 minutos em relação ao horário 

de início, munido de caneta esferográfica preta de material transparente, documento de identificação informado na inscrição, 

usando máscara de proteção, garrafinha de água e traje composto. 

3.4.1 – Não será permitida a entrada de equipamento eletrônicos.  

3.5 - O tempo de permanência do candidato no local de prova será de, no mínimo, 1h, e de, no máximo, 3h.    

3.6 – O cartão resposta e provas deverão, obrigatoriamente, serem entregues ao fiscal da sala ao término da prova.   

3.7 - O candidato que se utilizar de meios ilícitos para a execução da prova ou perturbar a ordem dos trabalhos será 

automaticamente desclassificado deste concurso.   

3.8 - Após término do horário estipulado para a realização das provas, o candidato passará por entrevista pedagógica.   

4. Dos Conteúdos   

 4.1 - As questões das provas poderão avaliar habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo 

compreensão, análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas ao conteúdo didático 

equivalente ao ano/série, conforme a BNCC, disponível no site: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

4.2 - Os conteúdos avaliados nas provas são referentes ao ano/série que o aluno está cursando em 2020, envolvendo assuntos 

nas áreas especificas de Humanas, Matemáticas, Natureza, Linguagens e Produção Textual. 

5. Da Classificação   

5.1 - Para a devida classificação, será considerada a nota mínima 50, com exceção para as bolsas de estudo de 100%, cuja nota 

mínima é 75 (setenta e cinco).   

5.2 - A classificação será divulgada em ordem decrescente. Os primeiros lugares serão destinados aos candidatos que 

obtiverem a maior nota no cômputo geral dos pontos, sendo nota mínima 50 (cinquenta).   

5.3 - Na hipótese de igualdade de notas, serão considerados os seguintes critérios de desempate:   

a) maior nota em Linguagens; 
b) maior nota em Matemática; 
c) data e hora de inscrição mais antiga. 
 

5.4 - Na hipótese de igualdade de notas, entre os candidatos do ALICE COUTINHO CENTRO DE ENSINO serão 
considerados os seguintes critérios de desempate:    
a) maior média final (boletim) na disciplina Língua Portuguesa; 
b) maior média final (boletim) na disciplina Matemática; 
c) data e hora de inscrição mais antiga.  
  
 



6. Da Premiação   

6.1 - Serão oferecidas bolsas de estudo totais ou parciais para o Ensino Fundamental e Médio, em turno definido pela escola, 

destinadas aos primeiros classificados, em cada ano/série, observada a nota mínima, distribuídas conforme tabelas a seguir:   

Concurso de Bolsas 2020  

Ensino Médio  

Quantidade de vagas por série  

1º ano  2º ano  3º ano  

Desconto de 100% (Bolsa Integral)*  1 1 1 

Desconto de 70% (Bolsa parcial)  1 1 1 

Desconto de 50% (Bolsa parcial)  2 2 2 

Desconto de 40% (Bolsa parcial)  3 3 3 

Desconto de 30% (Bolsa parcial)  3  3  3 

Total de Bolsas por série (Integral + parcial)  10 10 10 

*Nota mínima para receber a bolsa de 100% é 75.   

 

Concurso de Bolsas 2020  

Ensino Fundamental 
Quantidade de vagas por série  

6º ano  7º ano  8º ano  9º ano 

Desconto de 100% (Bolsa Integral)*  1 1 1 1 

Desconto de 70% (Bolsa parcial)  1 1 1 1 

Desconto de 50% (Bolsa parcial)  2 2 2 2 

Total de Bolsas por série (Integral + parcial)  4 4 4 4 

*Nota mínima para receber a bolsa de 100% é 75.   

6.2 - Para usufruir do benefício proveniente da classificação, o candidato deverá efetivar sua matrícula para o ano letivo de 

2021 no ALICE COUTINHO CENTRO DE ENSINO até o dia 18/12/2020, sexta-feira, das 8h às 18h, impreterivelmente, 

apresentando no ato, documentação necessária e exigida pela Instituição.   

6.3 - Os percentuais de descontos são pessoais, intransferíveis e incidirão sobre as mensalidades de janeiro a dezembro de 

2021. Tais valores não poderão ser convertidos em outras formas de crédito ou em dinheiro.   

6.4 - Alunos do ALICE COUTINHO que já possuem desconto, deverão optar pela escolha de um único benefício. Descontos e 

benefícios não são acumulativos.   

6.5 - O benefício é garantido somente para o ano letivo de 2021, sendo reservado ao ALICE COUTINHO o direito de revisão do 

valor concedido em situações específicas, especialmente no que diz respeito a aproveitamento insuficiente e/ou a questões 

disciplinares.   

6.6 - O benefício deixará de ser aplicado se houver atraso no pagamento da mensalidade.   

6.7 - O benefício concedido refere-se unicamente às mensalidades de janeiro a dezembro de 2021 da série a ser cursada pelo 

candidato. Quaisquer outras despesas ficarão integralmente a cargo do seu responsável, como uniforme escolar, material 

didático, transporte escolar, taxas de excursões, saídas pedagógicas, cursos extras, alimentação e outras necessárias à 

frequência escolar ou ao desenvolvimento do ano ou da série.   

6.8 - Os classificados de cada série que tenham médias finais ao término do ano letivo, entre os três primeiros colocados na 

turma em que cursou 2021, conforme média geral do PROTAC (Projeto Talento Alice Coutinho), poderão ter os benefícios 

mantidos para o ano subsequente, mediante AVALIAÇÃO QUALITATIVA (AQ), adotada no ALICE COUTINHO CENTRO DE 

ENSINO. 

7.0 – Tabela de prazos para todas as etapas 

7.1 – Inscrições – 06/11/2020 até 20/11/2020, ou quando as inscrições atingirem o que determina a Cláusula 2.3 



7.2 – Provas agendadas por telefone – O concurso será realizado entre os dias 23 e 27 de novembro, em razão das 

exigências sanitárias provenientes da pandemia. O candidato deverá aguardar a ligação para fazer o respectivo 

agendamento. Maiores Informações – 83 3339-6147 / 3339-623. 

7.3 -  Resultados – Dia 1 de dezembro 

7.4 – Matrículas – De 7 a 18 de dezembro (Não prorrogável) 

8.0 – Disposições Gerais 

8.1 – Este regulamento está publicado no site: alicecoutinho.com 

8.2 – A efetivação da inscrição implica na concordância e aceitação integral deste regulamento. 

8.3 – As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do responsável pelo candidato, dispondo 

o ALICE COUTINHO do direito de excluir do concurso aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e 

verdadeira. 

8.4 – Quaisquer situações não especificadas e/ou tratadas, que porventura surgirem no processo de execução do concurso, 

serão resolvidos/solucionados pelos diretores e/ou coordenadores de cada seguimento.  

A Direção 


