Associação Antônio Vieira
Colégio Catarinense

Prezado(a) Senhor(a),
Para que possa auxiliá-lo(a) no processo seletivo para BOLSA DE ESTUDO
INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO para o período letivo de 2013, estamos
encaminhando informações acerca desse processo.

01) VAGAS E INSCRIÇÃO:
 Serão oferecidas 135 vagas somente para a 1ª série do Ensino Médio Vespertino.
 Os interessados deverão comparecer no Colégio Catarinense no período
compreendido entre 03 e 21 de setembro de 2012 para fazerem sua inscrição.
Para fazer a inscrição, o interessado deverá apresentar xérox da carteira de
identidade, carteira de vacinação, atestado de frequência da escola de origem e
comprovante de residência (conta de água ou luz ou de telefone fixo).
A inscrição só poderá ser feita pelos pais ou pelo responsável legal do
candidato. O responsável legal pela inscrição do interessado deverá trazer xérox de
sua carteira de identidade e de seu CPF.

02) CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Só poderão participar candidatos:
 Residentes no município de Florianópolis;
 Com carência econômica comprovada; e
 Com idade máxima de 15 anos até 31/12/2012, para ingresso na 1ª série.
Critério para a classificação inicial: os 135 (cento e trinta e cinco) primeiros candidatos
mais bem classificados no teste de sondagem de conhecimentos passam à segunda fase
(análise socioeconômica). Além desses, mais 50 (cinquenta) candidatos, após os mais
bem classificados, comporão uma lista de espera e estarão na agenda para a entrevista.
Critério final para a seleção: a renda familiar dos candidatos de melhor desempenho não
poderá ser superior a 1,5 salários mínimos, ou seja, R$ 933,00 por pessoa do grupo
familiar (considerando-se a renda bruta). Este critério é eliminatório.

03) CRONOGRAMA
PRIMEIRA FASE (aberta a todos interessados):
De 03 a 21 de setembro – Período de inscrições
Local: Colégio Catarinense – para inscrição, sala 130 – térreo
Horário: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min
Não serão recebidas inscrições fora dos dias estipulados e/ou via correio, fax ou e-mail.
Dia 29 de setembro – Teste de sondagem de conhecimentos
Local: Colégio Catarinense
Horário: das 9h às 12h

De 16/10/2012 – Publicação de: lista de classificados, data da primeira reunião com
os pais/responsáveis e agenda de atendimento para entrevista. A lista trará a ordem
de classificação de cada candidato na prova com a data para entrevista.
Local de afixação: Colégio Catarinense – saguão de entrada
Horário: a partir das 14h
A lista dos selecionados estará disponível também no site do Colégio Catarinense –
www.colegiocatarinense.g12.br.
De 16/10/2012 a 17/10/2012 – Período em que os assistentes sociais ficarão à disposição
para esclarecimentos sobre a classificação no teste de sondagem (sala 238).
Dia 18/10/2012 – Reunião com os pais ou responsáveis legais dos candidatos mais bem
classificados, para esclarecimentos quanto ao preenchimento do formulário
socioeconômico e documentações comprobatórias necessárias. Na ocasião, será entregue
aos pais ou responsáveis presentes um envelope contendo o formulário socioeconômico
com a data da entrevista.
Local: Auditório João Paulo II – Colégio Catarinense
Horário: 19h30min
É fundamental a presença a essa reunião para a continuidade no processo seletivo.
SEGUNDA FASE (somente para os mais bem classificados no teste de sondagem):
De 05/11/2012 a 23/11/2012 – Período para a entrevista com os pais ou responsável
legal do candidato com análise da documentação comprobatória e verificação do
formulário socioeconômico
O candidato classificado deve também estar presente.
Local e horário: conforme estabelecido para cada família na agenda publicada em 16/10.
O não comparecimento no dia e hora marcados implica a eliminação do aluno no processo.
Dia 27/11/2012 – Publicação da lista final dos selecionados
Os alunos mais bem classificados no teste de conhecimentos e dentro da faixa de renda
estabelecida serão os candidatos aptos a usufruírem da bolsa e cursarem o Ensino Médio
Vespertino do Colégio Catarinense em 2013.
De 27/11/2012 a 28/11/2012 – Atendimento para esclarecimentos (período em que os
assistentes sociais atenderão os interessados para esclarecer as dúvidas relativas ao
processo de seleção para bolsas de 2013)
Local: Colégio Catarinense – sala 238 (Serviço Social)
Horário: das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min
Dia 29/11/2012 – Reunião com os pais/responsáveis e o(a)respectivo(a) candidato(a)
– recepção de pais e alunos com esclarecimentos, apresentação do Colégio Catarinense,
da proposta pedagógica do Ensino Médio Vespertino e dos procedimentos para a
matrícula.
Local: Auditório João Paulo II – Colégio Catarinense
Horário: 19h30min
De 12 a 18 de dezembro – Matrícula dos candidatos classificados
Local: Colégio Catarinense – Salas para matrícula (130 e 131 térreos).
Horário: das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

