
    

CONCURSO CAÇA-TALENTOS
 

Colégio Universitário ABC-COC 
 

 –1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO –

 
O Colégio Universitário ABC-COC premiará 150 novos alunos para estudarem na 1ª série do Ensino Médio, no ano de
2022, em sua Unidade de Ensino. O Concurso de Bolsas do Colégio Universitário ABC-COC é aberto a todos os alunos
que estejam cursando, em 2021 o 9º ano da Rede do Ensino Fundamental Pública ou Particular e que não pertençam ao
corpo discente do Colégio Universitário ABC-COC . 
  
  

                                                                    
- REGULAMENTO -

  
01. Serão distribuídos CENTO E CINQUENTA (150) prêmios para os melhores classificados no Concurso de Bolsas do
Colégio Universitário ABC-COC, em ordem decrescente de nota obtida, conforme:
  
  

 
1º. COLOCADO.........................................................100% de desconto na mensalidade 
2º. COLOCADO.........................................................100% de desconto na mensalidade 
3º. COLOCADO.........................................................100% de desconto na mensalidade 
4º. COLOCADO.......................................................... 80% de desconto na mensalidade 
5º. COLOCADO...........................................................80% de desconto na mensalidade 
6º. COLOCADO...........................................................80% de desconto na mensalidade 
7º. COLOCADO...........................................................80% de desconto na mensalidade 
8º. COLOCADO...........................................................80% de desconto na mensalidade 
9º. COLOCADO...........................................................80% de desconto na mensalidade 
10º. COLOCADO ........................................................70% de desconto na mensalidade 
11º. COLOCADO.........................................................70% de desconto na mensalidade 
12º. COLOCADO.........................................................70% de desconto na mensalidade 
13º. COLOCADO.........................................................70% de desconto na mensalidade 
14º. COLOCADO.........................................................70% de desconto na mensalidade 
15º. COLOCADO.........................................................70% de desconto na mensalidade 
16º. COLOCADO ........................................................60% de desconto na mensalidade 
17º. COLOCADO.........................................................60% de desconto na mensalidade 
18º. COLOCADO.........................................................60% de desconto na mensalidade 
19º. COLOCADO.........................................................60% de desconto na mensalidade 
20º. COLOCADO.........................................................60% de desconto na mensalidade 
21º. COLOCADO ao 30º. COLOCADO....................55% de desconto na mensalidade 
31º. COLOCADO ao 50º. COLOCADO....................50% de desconto na mensalidade 
51º. COLOCADO ao 80º. COLOCADO....................45% de desconto na mensalidade 
81º. COLOCADO ao 130º. COLOCADO..................40% de desconto na mensalidade 
131º. COLOCADO ao 150º. COLOCADO................35% de desconto na mensalidade 

 
  
  
 

 



  
  
  
  
 
 02. Como critério de desempate, para uma justa classificação, será considerado o maior acerto obtido na disciplina de 
Português. 
03. Não haverá revisão ou vistas de prova. 
04. O prêmio concedido através desse Concurso será válido para as três séries do Ensino Médio do Colégio Universitário
ABC-COC , e poderá ser cancelado imediatamente, a critério da direção do colégio, caso o aluno: 
4.1. Cometa alguma infração disciplinar ou exponha negativamente o nome do Colégio; 
4.2. Tire nota inferior a 6 (seis) em três ou mais disciplinas em qualquer bimestre; 
4.3. Fique reprovado em qualquer disciplina. 
05. Durante o ano letivo de 2023, quando estes alunos estiverem cursando a segunda série do Ensino Médio, será
realizado novo Concurso de Bolsas para os mesmos, onde poderão conquistar um desconto maior para usufruir na
terceira série, nosso TERCEIRÃO.  
06. O prêmio concedido é individual e intransferível e será formalizado através da Matrícula que deverá ser efetivada, para
os efeitos de premiação, até 01/10/2021.  
07. A inscrição se fará pessoalmente no Colégio COC São Bernardo do Campo  até o dia 17/09/2021 e será efetivada
através do preenchimento do formulário próprio, 
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 e da apresentação de documento de identidade do candidato, na
secretaria do Colégio Universitário ABC-COC. 
08. A prova será realizada em 19/09/2021 (domingo), com início às 9h, com duração máxima de três horas. 
O tempo mínimo obrigatório de permanência em sala de prova será de uma hora e meia. Não será permitida a entrada de
candidato após o início da prova. 
09. Os candidatos devem apresentar-se portando: 
- máscara; 
- cédula de identidade ou documento escolar com foto e o comprovante de inscrição; 
- lápis nº 2 e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
10. É proibido o uso de qualquer tipo de calculadora e o porte de aparelhos eletrônicos de comunicação ou similares. 
11. O Exame de Avaliação será composto de 50 (cinquenta) questões, com Testes de Múltipla escolha. O Exame será
constituído de assuntos das disciplinas de Matemática e Português. 
12. O prêmio concedido não poderá ser adicionado a qualquer outro tipo de benefício financeiro que o aluno possa receber
durante o ano letivo. 
13. A formalização da inscrição implica a plena concordância e aceitação do presente Regulamento e Normas Gerais, 
bem como das decisões emanadas pela Comissão Organizadora. 
 
  
  
  
  
  
 
_________________________________________                               ____________________________________________ 

NOME DO CANDIDATO                                                                                                    CIENTE DO REGULAMENTO


