
EDITAL DO CONCURSO DE BOLSA - 2022 

COLÉGIO FEB 

O Colégio FEB abre seu concurso de bolsas para o 6º ano e 7º ano do Ensino Fundamental II 

Anos Finais e 1º ano do Ensino Médio. 

Do concurso: 

- As inscrições irão até o dia 24/09/21 para o 6º ano. 

- As inscrições irão até o dia 02/10/21 para o 7º ano do E.F. anos finais e 1º ano do E. M. 

- As provas para o 6º ano serão realizadas no dia 02/10/21, das 9h até 12h, de forma 

presencial. 

-  As provas para o 7º ano 2e 1º ano do E. M. serão realizadas no dia 09/10/21, das 8h até 12h, 

de forma presencial. 

- A prova apresenta 10 questões de matemática, 10 questões de português, 5 questões de 

conhecimentos gerais de múltipla escolha. 

- O aluno deverá trazer caneta preta ou azul, máscara, garrafa de água. 

- O Colégio estará cumprindo todos os protocolos de segurança. 

- As salas terão o distanciamento exigido de 1m. 

- Serão oferecidas as seguintes bolsas: 

                                                                     1º ao 30º lugar: 50% 

                                                                     31º ao 60º: 30% 

- A bolsa tem valor até o 9º ano do Ensino Fundamental II Anos Finais para os alunos que 

ingressarem no 6º ano e tem valor até o 3º ano do Ensino Médio para os alunos para os que 

ingressarem no 1º ano caso o aluno não seja reprovado em nenhum ano, caso contrário sua 

bolsa será cancelada. 

- O custo do material não está incluído. 

- Critérios de desempate: 

                                   1- Maior nota em Português 

                                   2- Maior nota em Matemática 

                                   3- Maior idade, e assim segue por ordem cronológica. 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Direção do Colégio FEB. 

 

Barretos, 03 de setembro de 2021 

Profa. Cristina Maria Barcellos de Oliveira Milan 

      - Diretora Colégio FEB 


