BOLSA MÉRITO – ESCOLA PÚBLICA
Ingresso em 2022
Prova de bolsa para alunos de escola pública com alto desempenho acadêmico

1. Sobre a oferta de vagas
Serão ofertadas até 15 (quinze) bolsas integrais (100%) a estudantes egressos
exclusivamente de escolas públicas distribuídas entre primeira, segunda e terceira
séries do Ensino Médio. Não há divisão específica para as ofertas em cada ano de
ensino, havendo alterações da quantidade de disponibilidade de bolsas, conforme o
desempenho dos concorrentes.
2. Sobre o processo seletivo
Serão realizadas quatro etapas para o processo seletivo de admissão de bolsistas 2022:
a.
b.
c.
d.

realização da inscrição dentro do prazo estipulado pela comissão;
entrega de documentação necessária no dia da prova;
realização da prova objetiva e redação;
entrevista com a Equipe Pedagógica.

3. Sobre as inscrições
As inscrições acontecerão a partir do dia 17 de janeiro até o dia 28 de janeiro, por
meiodo site colegiofleming.com.br/bolsamerito, com limite de 150 inscritos ao total.
4. Sobre a documentação necessária para validação da inscrição
A documentação exigida deverá ser entregue no dia da aplicação da prova, sob pena de
exclusão da inscrição. Abaixo estão listados os documentos solicitados:
a. Cópia do boletim dos anos de 2020 e 2021.
b. Informações/Comprovantes sobre renda familiar (apontada na inscrição).
c. Uma carta de motivação para ingresso, escrita à mão, com um máximo de
30 linhas, apresentando os motivos que trouxeram o candidato ao
Fleming, projetando seu futuro profissional.
d. Certificados adicionais e premiações são um diferencial.

5. Sobre a divulgação dos inscritos para a prova
A lista dos selecionados para realização da prova objetiva e redação será divulgada
através do Instagram do Colégio Fleming Ensino Médio(@flemingensinomedio). O
Fleming não envia e-mail de confirmação da inscrição dos participantes. É de
responsabilidade do candidato a conferência de sua inscrição através do nosso canal de
comunicação, na data informada no cronograma.
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
. As bolsas integrais serão concedidas aos candidatos que cursaram, integralmente até o
momento da inscrição, Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio em escola
pública através da verificação da documentação comprobatória.
. Não serão consideradas válidas inscrições de estudantes bolsistas integrais ou parciais de
outras instituições privadas de ensino.
6. Sobre a prova
Para os três anos do Ensino Médio será aplicada uma prova com 30 questões, sendo 15
de Português e 15 de Matemática, além de 1 redação de até 20 linhas. Os concorrentes
não receberão lista prévia de conteúdos para preparação, devendo utilizar seus
conhecimentos prévios para realização da prova.
a. Concorrentes ingressantes no primeiro ano: serão cobrados
conhecimentos docomponente curricular de português e matemática de
oitavo e nono anos.
b. Concorrentes ingressantes no segundo ano: serão cobrados
conhecimentos docomponente curricular de português e matemática de
nono e primeiro anos.
c. Concorrentes ingressantes no terceiro ano: serão cobrados
conhecimentos docomponente curricular de português e matemática de
primeiro e segundo anos.
7. Sobre a pontuação
O concorrente será avaliado sobre um total de 200 pontos:
Prova de Português

45

Prova de Matemática

45

Redação

40

Carta de Motivação

30

Certificados e Premiações

10

Entrevista

30

8. Sobre o dia da prova
A prova terá início às 14h, com duração total de 2h30, sendo permitida a saída do aluno
após 1h30 do horário de início. Solicita-se que os últimos três concorrentes, da mesma
sala de aula, aguardem para que saiam juntos.
Para o dia da prova solicita-se que o concorrente:
8.1 A prova terá início às 14h, conforme cronograma, com duração total de 2h30min,
sendo permitida a saída do estudante após 1h30min do horário de início. Os últimos
três concorrentes devem se retirar juntos da sala de prova.
8.2 Os candidatos devem chegar com 30 minutos de antecedência e dirigir-se a sala
indicada, evitando a circulação pelo prédio.
8.3 Para os três anos do Ensino Médio será aplicada uma prova com 30 questões, sendo
15 de Português e 15 de Matemática, além de 1 redação de até 20 linhas.
8.4 Os concorrentes não receberão lista prévia de conteúdos para preparação, devendo
utilizar seus conhecimentos prévios para realização da prova. A disposição dos
conteúdos se dará da seguinte forma:
• Concorrentes ingressantes no primeiro ano: serão cobrados conhecimentos do
componente curricular de português e matemática de oitavo e nono anos;
• Concorrentes ingressantes no segundo ano: serão cobrados conhecimentos do
componente curricular de português e matemática de nono e primeiro anos;
• Concorrentes ingressantes no terceiro ano: serão cobrados conhecimentos do
componente curricular de português e matemática de primeiro e segundo anos.
8.5Para o dia da prova, solicita-se que o estudante chegue com pelo menos 30 minutos
de antecedência na Instituição e dirija-se à sala indicada, evitando a circulação
desnecessária pelo prédio.
8.6 Devido às condições sanitárias e ao distanciamento social necessários, é obrigatório
a utilização de máscara e utilização de álcool em gel, a ser disponibilizado
nos dispensers das salas.
8.7 O candidato será responsável pelo seu material de prova, sendo permitido lápis,
borracha, apontador e caneta esferográfica transparente na cor preta. Garrafas de água
também devem ser transparentes.
8.8 Após o término da prova, o candidato deve se encaminhar para a saída do prédio.
9. Sobre o Gabarito
O Gabarito será disponibilizado no dia seguinte à prova através do Instagram do Colégio
Fleming Ensino Médio (@flemingensinomedio).
10. Sobre a Desclassificação
Serão desclassificados do processo de seleção os alunos que:
a. Não comparecerem ao dia da prova.
b. Não apresentarem a documentação exigida no dia da prova.
c. Desrespeitarem os protocolos de higiene no dia da prova.
d. Saírem da sala antes de 1h30 de prova.
e. Consultarem material ou outro candidato enquanto estiverem

realizando aprova.
f. Zerarem uma das provas objetivas.
g. Não entregarem a redação.
11. Sobre Redações corrigidas
Serão corrigidas todas as redações dos concorrentes que acertarem, pelo menos, 8
questões em português e 8 questões em matemática.
12. Sobre as Entrevistas
Serão entrevistados todos os concorrentes que tirarem, pelo menos 25 pontos, na
redação.
13. Sobre os Desempates
Em caso de empate será utilizado como critério a análise socioeconômica dos
concorrentes, priorizando o concorrente com maior necessidade de apoio econômico.
14. Sobre os Selecionados
A lista de divulgação dos selecionados será por meio do Instagram do Colégio Fleming
Ensino Médio (@flemingensinomedio).
15. Sobre a Matrícula
O setor de secretaria do Colégio Fleming entrará em contato com os selecionados,
através do telefone indicado na inscrição, para formalização da matrícula e solicitação
da documentação necessária.
16. Sobre Permanência na Escola
A bolsa integral será mantida enquanto o aluno estiver cursando o Ensino Médio do
Colégio Fleming, salvo os seguintes casos:
a) Frequência inferior a 90% ao longo do ano letivo atual e posteriores.
b) Nota inferior à 8, de uma escala de 0 a 10, em qualquer um dos boletins,
durante os dois semestres, ao longo do ano letivo atual e posteriores.
c) Descumprimento de alguma norma do Regimento Escolar ao longo do ano
letivo ou posteriores.
d) Não participação da família e responsáveis, em reuniões e atendimentos sobre o
aluno, quando solicitados pela escola.

17. Sobre os Deveres da Família e Responsáveis
Serão deveres da família:
a. Arcar com o custo de material didático.
b. Providenciar o transporte do aluno.
c. Arcar, quando necessário, com custos de saídas de estudos que a escola
possa ofertar.
d. Arcar com o uniforme escolar.
e. Garantir que o aluno tenha o material básico necessário para realização
dasatividades escolares como cadernos, materiais de estojo e demais
recursos.
18. Outras informações
a. O Colégio Fleming se reserva ao direito de não divulgar as notas dos
participantes, bem como lista de rankiamento.
b. É de responsabilidade do candidato acompanhar as datas do
cronograma. O Colégio Fleming não encaminha e-mail de confirmação
ou com confirmação de datas.
c. Não haverá reaplicação de provas para àqueles que não comparecerem
ao processo seletivo.
CRONOGRAMA
Inscrições

17 a 28 de janeiro

Lista de inscritos e divulgação das salas

31 de janeiro

Dia da prova

4 de fevereiro – 14h

Divulgação do Gabarito

7 de fevereiro

Redações Corrigidas

8 de fevereiro

Entrevistas

11 de fevereiro

Selecionados

15 de fevereiro

Matrículas

16, 17 e 18 de fevereiro

Porto Alegre, 14 de janeiro de 2022.

