
O Concurso de Bolsas de Estudo do COC Amparo é realizado para contemplar os alunos que estão 

cursando do 2º Ano do Ensino Fundamental I a 3ª Série do Ensino Médio, em 2020. Para participar, 

é preciso cumprir todos os requisitos descritos no Regulamento abaixo. 

REGULAMENTO 
            O Concurso de Bolsas 

1.         A prova para o Concurso de Bolsas é GRATUITA e aberta à comunidade, sendo esta edição 

restrita a alunos externos. 

2.         O Concurso é válido somente para alunos que estão cursando anos/séries entre o 1º ano 

do Ensino Fundamental I a 2ª Série do Ensino Médio no ano vigente (2019), sendo esses não 

matriculados no COC Amparo. 

3.         A prova do Concurso será composta por questões de múltipla escolha, uma redação 

Dissertativa ou Análise de Imagem, dependendo da faixa etária em que a prova será aplicada. 

4.         As questões serão formuladas com base no conteúdo essencial para ingresso nos anos de 

2º Ano do Ensino Fundamental I a 3ª Série do Ensino Médio. 

5.         Só será permitida a inscrição através do site da escola (www.cocamparo.com.br). 
6.         No dia da prova, o aluno deverá comparecer apenas com lápis, borracha, caneta 

esferográfica preta ou azul e água. 

7.         No caso de o aluno utilizar quaisquer instrumentos ou praticar quaisquer atos que sejam 

considerados irregulares, o mesmo estará imediatamente desclassificado do Concurso. 

8.         Não é permitido o uso de celulares ou qualquer outro tipo de instrumento tecnológico que 

possa beneficiar o aluno na realização da prova. 

9.         A prova terá duração mínima de 1 hora e máxima de 2 horas. Não será permitida a saída 

de nenhum aluno antes do término do tempo mínimo. 

10.       Durante a prova, o aluno só poderá sair para ir ao banheiro, mediante aprovação do 

professor e acompanhado por um fiscal indicado pelo COC Amparo. 

11.       O caderno de questões ficará retido no Colégio, podendo o aluno levar o rascunho do 

gabarito para posterior conferência. 

12.       Após a divulgação do resultado, o responsável pelo candidato pode verificar, por 

agendamento prévio junto à direção da escola o percentual obtido.  

13.       O COC Amparo reserva-se o direito de não divulgar a classificação dos candidatos, pois a 

intenção do Colégio não é classificar, mas sim premiar o bom desempenho dos participantes. 

14.      O COC Amparo reserva-se o direito de não abrir turmas que não tenham atingido o 

número mínimo de alunos necessários. 

15.        Alunos matriculados em salas que porventura não tenham turmas formadas terão o valor 

do investimento totalmente ressarcido.  

   

Datas, Horários e Resultados 

 

1.       A partir das próximas edições, as provas serão aplicadas com agendamento de horário e 

dia.  

2.       Haverá uma tolerância máxima de 15 minutos para os casos de atraso.  

3.       O resultado será divulgado pelo próprio Colégio, sendo solicitada a presença do responsável 

na unidade do COC Amparo. O responsável será informado do resultado e do prazo para realizar 



a matrícula, com o desconto correspondente ao desempenho. O resultado estará disponível após 

cinco dias corridos da aplicação. 

Premiação e Condições 

1.       Serão oferecidas bolsas de estudos válidas para o período letivo com início em 2020. 

2.       Os alunos premiados que ingressarem no 2º ano (ou posteriores deste segmento) do Ensino 

Fundamental terão bolsas de estudo válidas até o 9º ano do Ensino Fundamental e os que 

ingressarem no 1ª série do Ensino Médio terão bolsas de estudo válidas até o 3º ano do Ensino 

Médio (desde que correspondam, pedagógica e disciplinarmente, com o exigido pela Escola). 

3.       A distribuição das bolsas se dará da seguinte maneira: 

            - Todos os alunos serão classificados de 1º (primeiro) até último lugar, de acordo com a 

Nota Final obtida na prova. Para se chegar a Nota Final, deve ser feito o seguinte cálculo: 
 
               Nota final = [(Nº de Acertos /Nº questões)x10] + Nota da Redação 

 

• Nota final = 10,0 – 100% - 01 bolsa (em caso de empate, serão divididos o percentual de 

descontos entre os contemplados, ex: dois empates = 80% de desconto para cada, e assim 

sucessivamente usando 10% como base da 

divisão.                                                                          

• Nota final = 8,0 – 50% - 06 bolsas divididas entre 2º ano FI até 1ª série EM 

• Nota final = 7,5 – 45% - 06 bolsas divididas entre 2º ano FI até 1ª série EM  

• Nota final = 7,0 – 40% - 06 bolsas divididas entre 2º ano FI até 1ª série EM  

• Nota final = 6,5 – 30% - 06 bolsas divididas entre 2º ano FI até 1ª série EM 

• Nota final = 6,0 – 20% - 06 bolsas divididas entre 2º ano FI até 1ª série EM  

= ou > 5,5 – Não obtém benefício da bolsa  
 

4.       O desconto será aplicado sobre as parcelas em que se divide a anuidade do COC Amparo e 

de acordo com os valores vigentes no ano de 2020. 

5.       Caso o responsável financeiro do aluno opte por outra forma de pagamento, os valores em 

reais (R$) dos descontos mensais serão somados, depois o total subtraído do valor da anuidade e 

adequado ao novo plano de pagamento definido. 

6.       O desconto obtido só será válido para as matrículas realizadas até o final da Campanha 

CONCOC 2020. 

7.       A premiação é individual, intransferível e não cumulativa com outras promoções vigentes. 

8.       O desconto obtido não pode ser utilizado para abater possíveis débitos anteriores e só será 

disponibilizado ao aluno mediante quitação de toda e qualquer dívida com o COC Amparo. 

9.       Após o dia 30/10/2019, os contemplados que não realizarem a matrícula perderão 

automaticamente o prêmio. 

10.       No caso de perda da Bolsa por desistência, prazo ou qualquer outro motivo, a Bolsa não 

ficará disponível para outros candidatos. 

11.       Para a manutenção da Bolsa de Estudo, o aluno deverá manter suas médias em todas as 

disciplinas cursadas iguais ou acima de 7,0 (sete). Ficando a cargo da Direção do COC Amparo a 

suspensão ou não do desconto, sem prévio aviso, nos casos de descumprimento deste item. 

12.       Fica também a cargo da Direção do COC Amparo, suspender a Bolsa de Estudo dos alunos 

que receberem qualquer tipo de comunicado por indisciplina ou casos similares. Por exemplo: 

ocorrências escritas, advertências ou suspensões. 

13.       Dúvidas relativas ao Concurso podem ser sanadas através do site ou na Secretaria da 

Escola. 

14.       O COC Amparo será o responsável por dirimir questões que não estejam previstas neste 

regulamento. 


