EDITAL PÚBLICO PARA O PROCESSO SELETIVO INTERACTIVO (PSI) PARA O ANO LETIVO DE 2018

1.

APRESENTAÇÃO

O Interactivo Colégio e Curso – composto das unidades Bessa, Centro e Cristo – vem por meio deste edital
tornar público o certame referente ao Processo Seletivo de Bolsas de Estudos para 2018, destinado a estudantes das
redes pública e particular de ensino, bem como a estudantes desta instituição que ingressarão no 9º ano do ensino
fundamental e nas 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio, em 2018. As bolsas aqui referidas concernem a descontos de
15% a 100%.

2.

CANDIDATOS APTOS A PARTICIPAR DO PROCESSO
2.1 Podem se candidatar às vagas referentes à 1ª série do Ensino Médio:
- Alunos das redes pública e particular de ensino que estejam concluindo a 9ª série do Ensino Fundamental
- Alunos da própria instituição que estejam concluindo a 9ª série do Ensino Fundamental e possuam média
de coeficiente de rendimento estudantil maior ou igual a 8 em todas as disciplinas(todos os bimestres) do
currículo.
Obs1: No momento da inscrição na secretaria deverá ser apresentado o boletim atualizado.
Obs2: Haverá tolerância de, no máximo, duas médias entre 5 e 8 por bimestre.
2.2 Podem se candidatar às vagas referentes às 2ª e 3ª séries do Ensino Médio:
- Alunos das redes pública e particular de ensino que estejam concluindo a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio Alunos da própria instituição que estejam concluindo a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio e possuam média de
coeficiente de rendimento estudantil maior ou igual a 8 em todas as disciplinas(todos os bimestres) do
currículo.
Obs: No momento da inscrição na secretaria deverá ser apresentado o boletim atualizado.
Obs2: Haverá tolerância de, no máximo, duas médias entre 5 e 8 por bimestre.
2.3 Podem se candidatar às vagas referentes ao 9º ano do ensino fundamental:
- Alunos das redes pública e particular de ensino que estejam concluindo a 8ª série do Ensino Fundamental
- Alunos da própria instituição que estejam concluindo a 8ª série do Ensino Fundamental e possuam média
de coeficiente de rendimento estudantil maior ou igual a 8 em todas as disciplinas(todos os bimestres) do
currículo.
Obs: No momento da inscrição na secretaria deverá ser apresentado o boletim atualizado.
Obs2: Haverá tolerância de, no máximo, duas médias entre 5 e 8 por bimestre.

3.  ETAPAS DE SELEÇÃO
3.1
 Inscrições
As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas presencialmente pelo responsável ou pelo próprio
candidato, apresentando documento de identificação original com foto e declaração de escolaridade ou
boletim escolar com informações totais ou parciais até o 3º bimestre, nas secretarias das Unidades Bessa,
Centro e Cristo.
As inscrições iniciar-se-ão no dia 01 de Novembro e terminarão em 28 de Novembro de 2017. Elas
ocorrerão de acordo com o horário de funcionamento das secretarias de cada unidade.

Para fazer a inscrição, o aluno precisa preencher o formulário interno com os campos: nome completo, CPF
do responsável, endereço completo e dois números telefônicos para contato.
Locais, endereços e horários das inscrições:
Local

Endereço

Horário de
funcionamento

Unidade Bessa

Av. Nilo Peçanha, 675, Bessa.

8h às 17h

Unidade Centro
Unidade Cristo

Av. Mons. Walfredo Leal, 439 , Tambiá.
R. Hílton Guedes Pereira, 217, Cristo.

8h às 17h
8h às 17h

3.2 Prova Escrita
- A prova será estruturada segundo os conteúdos das áreas (Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da
Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias),
competências e habilidades do Exame Nacional do Ensino Médio.
- A prova será composta por 70 questões, subdivididas da seguinte forma: 10 questões de Linguagens, 10 de
Matemática, 10 de Física, 10 de Química, 10 de Geografia e 10 de História e 10 de Biologia.
- O processo de composição e de correção das provas ficará por responsabilidade da Equipe Pedagógica da
instituição.
- Após terminar a prova, o candidato não poderá leva-la para casa.
- A prova escrita ocorrerá no dia 02 de DEZEMBRO de 2017, de 8h às 12h da manhã.
- A prova escrita tem caráter eliminatório e deverá ser feita com caneta preta.
- Para fins de agilidade do processo, não haverá a abertura de recursos quanto ao resultado das provas.
3.3 Entrevista
A entrevista terá caráter eliminatório e ocorrerá no dia 13 de DEZEMBRO de 2017, às 14h. AS ENTREVISTAS
SERÃO REALIZADAS NO INTERACTIVO CENTRO. A seguir, os detalhes sobre as entrevistas:
UNIDADE
Centro
3.4

HORÁRIO
14h

ENTREVISTADORES
 Thiago/Fabiano

  Resultado
O resultado final está previsto para o dia 15 de Dezembro de 2017. A comissão do certame entrará em
contato com os candidatos selecionados para as bolsas.

VAGAS DO PLEITO
Neste certame, o Colégio Interactivo oferece:
- QUATRO bolsas totais (100%) para quaisquer séries do Ensino Médio e 9ºano;
- QUATRO bolsas parciais para quaisquer séries do Ensino Médio e 9ºano;
* Vale salientar que os bolsistas terão desconto nas mensalidades. Todos os selecionados (para bolsas totais ou
parciais) deverão pagar os valores referentes às matrículas, ao material didático e ao fardamento escolar.
** A instituição reserva-se ao direito, caso haja necessidade, de alterar a quantidade de bolsas oferecidas.
*** A bolsa/descontos serão apenas para o ano letivo de 2018.
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CRONOGRAMA
ETAPAS

DATAS

Inscrições

01/11/ 2017 a 28/11/2017

Prova escrita

02/12/2017

Resultado da prova escrita(no site)

11/12/2017

Entrevista

13/12/2017

Resultado final

15/12/2017

Matrícula dos classificados

Após o resultado final.

6.   DISPOSIÇÕES GERAIS
Este edital será publicado no site: http://www.colegiointeractivo.com.br/
A efetivação da inscrição implica a concordância e a aceitação das regras descritas neste edital por parte do
candidato.
Os casos não tratados neste documento e as dúvidas que surgirem durante o processo de execução do processo
seletivo serão resolvidos pela comissão do certame junto à direção da instituição.

MAIS INFORMAÇÕES
Site da instituição: http://www.colegiointeractivo.com.br/
Interactivo Bessa
Av. Nilo Peçanha, 675, Bessa - João Pessoa - PB
(83) 3021-7200
Interactivo Centro
Av. Mons. Walfredo Leal, 439 , Tambiá - João Pessoa - PB
(83) 3241-6270
Interactivo Cristo
R. Hílton Guedes Pereira, 217, Cristo - João Pessoa - PB
(83) 3576-621

Ensino Forte, Único e de Qualidade

