CONCURSO PARA BOLSAS MÉRITO 2021
1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
“Esta é a confiança que temos ao nos
aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de
acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá.”
(1 João 5.14)

REGULAMENTO
1. APRESENTAÇÃO
O Instituto Presbiteriano Mackenzie, com o objetivo de valorizar bons estudantes, divulga
o Concurso de Bolsas Mérito para a Educação Básica – Unidade Higienópolis – São Paulo,
destinado a estudantes que ingressarão na 1ª série do Ensino Médio em 2021, oriundos de outras
Instituições bem como dos próprios colégios Mackenzie.
2. DAS BOLSAS
2.1 A Bolsa será de 100% e é válida para o ano de 2021, podendo ser renovada ao final de cada
série do Ensino Médio, conforme regras deste edital.
2.2 Sobre o valor da Bolsa não incidirão quaisquer outros descontos ou benefícios.
2.3 Os descontos concedidos a título de Bolsa terão como base os valores vigentes em 2021 e
são intransferíveis.
2.4 O total de bolsas a serem concedidas neste concurso corresponde a dez anualidades (dez
bolsas integrais).
3. INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição é gratuita.
3.2 A inscrição deve ser feita, obrigatoriamente, dentro do período de 24/08/2020 a 25/09/2020.
3.3 Deve ser realizada pelo canal único de inscrição: https://forms.gle/rzsnHCf1sGmS8zHj9.
3.4 Só serão consideradas as inscrições que contenham todos os documentos e informações
solicitadas no formulário correspondente ao link do item 3.3.
3.5 O e-mail do aluno, informado no formulário de inscrição, será o único canal pelo qual as demais
informações serão repassadas, como possível aprovação para a próxima fase.
4. CLASSIFICAÇÃO
4.1 Fase 1 - Dar-se-á por meio da análise do boletim escolar do candidato, referente ao 8º ano
do Ensino Fundamental II (completado em 2019) e o boletim do 9º ano do Ensino Fundamental II
(cursando em 2020).
Obs. O boletim escolar de 2019 deve conter a média anual de todas as disciplinas.
4.2 Serão selecionados 120 candidatos com os melhores rendimentos nos seguintes
componentes curriculares: Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências.
4.3 A seleção será realizada pela equipe pedagógica do Colégio Presbiteriano Mackenzie São
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Paulo, considerando os seguintes critérios:
a. Média aritimética do rendimento do candidato nas disciplinas elencadas no ítem 4.2
(MAA).
b. Nota obtida pela escola no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017 quando o candidato estiver cursando o 9º ano em escola pública (NE) – se houver.
c. Nota obtida pela escola no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019 - Quando o
candidato estiver cursando o 9º ano em escola privada (NE) – se houver.
4.4 Cálculo para média de classificação: 6 x MAA + 4 x NE / 10
4.5 Quando a escola não possuir nenhuma das notas mencionadas nos exames indicados, a nota
para classicação na 1ª fase será obtida somente através da MAA.
4.6 O aluno deverá encaminhar, junto com com seu boletim, uma carta de recomendação da
escola em que estuda, citando seus aspectos pedagógicos e disciplinares.
4.7 Só serão considerados para composição do ranking os canditados com média de classificação
superior a 8,0.
4.8 Em caso de empate na classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que
obtiver maior nota na disciplina de Português e Matemática, nesta ordem.
4.9 Só serão considerados os documentos enviados dentro do prazo divulgado.
4.10 Fase 2 - Os 120 candidatos com melhor classificação nas médias curriculares estarão aptos
a participar de uma prova escrita, composta por 40 questões objetivas, que abordarão conteúdos
de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e uma Redação.
4.11 As questões terão o mesmo peso e o resultado final do candidato será expresso na escala
de zero a dez.
4.12 A permanência mínima do candidato no local da prova é de duas horas.
4.13 Ao final da prova, serão recolhidos o caderno de questões e o cartão de respostas.
4.14 O candidato que utilizar meios ilícitos durante a prova ou perturbar a ordem dos trabalhos
estará automaticamente desclassificado.
4.15 Não será permitido o uso de calculadora e/ou celular durante a prova.
4.16 Não haverá revisão de prova ou recurso de qualquer natureza.
4.17 Serão considerados habilitados para concorrer à Bolsa somente os candidatos que obtiverem
nota igual ou superior a oito, numa escala de zero a dez.
4.18 Em caso de empate na classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que
obtiver maior nota na disciplina de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais, nesta ordem.
4.19 Os conteúdos das provas serão divulgados no portal da escola a partir do dia 14/09/2020.

5. DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS
5.1 Inscrição e submissão dos documentos: Abre às 10h de 24/08/2020 e encerra às 23h59 de
25/09/2020.
5.2 Divulgação do resultado da 1ª fase: 07/10/2020 – No site do colégio.
5.3 Data da prova escrita para os candidatos classificados na análise documental: 14/10/2020.
5.4 Divulgação do resultado final: 27/10/2020.
5.5 Horário da prova escrita: Início às 14h e encerramento às 18h.
5.6 Local: Rua Itambé, 135 – Prédio 19 (Higienópolis – São Paulo – SP).
5.7 Destacamos que serão respeitados todos os protocolos de saúde relacionados a COVID-19.
5.8 Caso os órgãos governamentais ainda não tenham autorizado o retorno às aulas presenciais
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e, consequentemente, a realização da prova escrita, divulgaremos nova data em edital
complementar.

6. USUFRUTO DA BOLSA
6.1 Para usufruir da Bolsa, o aluno deverá efetuar a matrícula até o dia 04/11/2020.
6.2 A efetivação da matrícula está condicionada à apresentação da documentação exigida pela
Escola.
6.3 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 necessários à frequência ao Colégio,
ficarão integralmente a cargo do responsável pelo candidato.
6.4 A manutenção da Bolsa para os anos subsequentes está restrita exclusivamente às séries do
Ensino Médio.
6.5 A renovação da Bolsa somente será efetuada mediante os seguintes critérios preenchidos
pelo aluno: Média global igual ou superior a 8,0 (oito) e cumprimento dos deveres constantes no
Regulamento Interno da Escola.
CONTATO
Dúvidas podem ser sanadas pelo canal matricula2021@mackenzie.br.

São Paulo, 17 de agosto de 2020

Prof.ª M.a Márcia de Oliveira Régis
Diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo
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