
   
 

 

Colégio Presbiteriano Mackenzie Higienópolis 

Lista de aprovados no Concurso Bolsa Mérito 2020 - Ensino Médio 

 

Nome Bolsa 

Alexia Yumi Martins Yoshida 100% 

Daniel Saboia Telles Machado 100% 

Enio Biondi 100%   

Gustavo Vieira Gomes 100% 

Igor Ávila Ronze 100% 

Isabella Chebar Gomes 100% 

Leandro Enzo Iwamura 100% 

Maria Eduarda Cavalcante Nogueira 100% 

Marina De Oliveira Melo 100% 

Samuel De Santana Lopes 100% 

 
* Lista em ordem alfabética.   

 

1. Os candidatos aprovados devem comparecer, junto com o responsável legal, à secretaria do 

Colégio Presbiteriano Mackenzie Higienópolis até 11 de outubro de 2019, portando os documentos 

necessários para a efetivação da matrícula. O não cumprimento do prazo e/ou ausência de 

documentação em data estipulada poderá acarretar a perda da vaga.  

 

Documentação: 

- Declaração de escolaridade - Certidão de Nascimento (cópia simples) 

- RG e CPF (cópia simples) - 1 foto 3x4  

- Comprovante de residência (cópia simples)  - RG e CPF do responsável (cópia simples) 

 

2.  Estejam atentos às informações já divulgadas no edital do concurso. 

2.1 – A bolsa de estudos refere-se, unicamente, às mensalidades escolares. Quaisquer outros 

custos, como material didático e paradidático, uniforme escolar, transporte, alimentação, excursões, 

estudos do meio, provas substitutivas e outros itens necessários à frequência ao Colégio ficarão 

integralmente a cargo do responsável pelo candidato. 

2.2 – A manutenção da bolsa para os anos subsequentes está restrita exclusivamente às séries do 

Ensino Médio.  

2.3 – A renovação da bolsa somente será efetuada mediante os seguintes critérios preenchidos 

pelo aluno:  

a) Média final global mínima de 8,0.  

b) Cumprimento dos deveres constantes no Regulamento Interno e no Informativo Discente da 

Instituição. 

3. Os candidatos cujos nomes não constam na lista receberão, em até 10 dias úteis, um e-mail com 

suas médias e instruções para, caso haja interesse, realizar a efetivação da matrícula sob a 

condição de não bolsista. 
         

                   
                                                                                           Prof. Ms. Ricardo Cassab 

Coordenador do Ensino Médio 
 

 


