CONCURSO DE BOLSAS PARA INGRESSANTES DO ENSINO MÉDIO DE 2017
UNIDADE CECON BARBACENA: COLEGIO TECNICO BARBACENA LTDA - ME, CNPJ: 12.041.569/0001-84
Rua Governador Benedito Valadares, 342, Bairro São Sebastião, Barbacena-MG, (32) 3331-8988
O Colégio CECON oferece diversificada gama de cursos de Educação Profissional e Ensino Regular Fundamental e Médio,
primando pela excelência de ensino, pela busca da formação integral do cidadão e pelo fortalecimento da solidariedade
universal em seus alunos. Além de sólida formação, o método pedagógico CECON torna possível o desenvolvimento de uma
escola aberta às tendências positivas de pensamento e exploradora das potencialidades que os progressos científico e
tecnológico possam trazer à Educação.
A estrutura física do Colégio CECON disponibiliza ao aluno modernas instalações e laboratórios bem equipados, oferecendolhe atualizados métodos e avançados processos de aprendizagem.
O material didático FTD Sistema de Ensino, de uso exclusivo do Colégio CECON em Barbacena, proporciona aos alunos do
Ensino Regular educação de qualidade, com inovadora metodologia, suficiente para dinamizar a aprendizagem e consolidar a
idealizada assimilação de conhecimentos.
Devidamente cadastrado no MEC Ministério da Educação, o Ensino Médio CECON está autorizado pela Secretaria de Estado
de Educação de Minas Gerais com base nos Pareceres do Conselho Estadual de Educação.
I. Bolsas parciais oferecidas para candidatos ao 1º e 2º anos do Ensino Médio, aplicadas ao valor da mensalidade que
é de R$570,00 (quinhentos e setenta reais).
a) Bolsa de 30% para o candidato que obtiver de 90 até 100% de acertos no cômputo global das provas = R$399,00.
b) Bolsa de 25% para o candidato que obtiver de 60 até 89% de acertos no cômputo global das provas = R$427,50.
c) Bolsa de 20% para o candidato que obtiver de 30 até 59% de acertos no cômputo global das provas = R$456,00.
d) Bolsa de 15% para o candidato que obtiver de 10 até 29% de acertos no cômputo global das provas = R$484,50.
II. Bolsas parciais oferecidas para candidatos ao 3º ano do Ensino Médio, aplicadas ao valor da mensalidade que é de
R$770,00 (setecentos e setenta reais).
a) Bolsa de 30% para o candidato que obtiver de 90 até 100% de acertos no cômputo global das provas = R$539,00.
b) Bolsa de 25% para o candidato que obtiver de 60 até 89% de acertos no cômputo global das provas = R$577,50.
c) Bolsa de 20% para o candidato que obtiver de 30 até 59% de acertos no cômputo global das provas = R$616,00.
d) Bolsa de 15% para o candidato que obtiver de 10 até 29% de acertos no cômputo global das provas = R$654,50.

III. Realização das Provas
Data: 19.11.2016
Horário: O candidato pode escolher um dos dois horários disponíveis: das 09:00 as 12:00 horas ou das 14:00 as 17:00 horas.
Nota importante: O candidato, no dia da prova, deve trazer: documento de identidade; lápis preto, borracha, caneta
esferográfica preta ou azul e ultimo boletim escolar.

IV. Inscrições
As inscrições para o concurso de bolsas para candidatos ao Ensino Médio CECON de 2017 podem ser realizadas pelos site:
www.cecon.com.br ou na Secretaria do Colégio CECON na Rua Governador Benedito Valadares, 342, Bairro São Sebastião,
Barbacena-MG, (32) 3331-8988, até o dia 18 de Novembro de 2016.

V. Publicação dos Resultados
A classificação final dos alunos será divulgada a partir das 12:00 horas do quarto dia após a data das provas do concurso de
bolsas.

VI. Convocação para Matrícula
Para garantir a bolsa obtida no concurso de bolsas, os alunos classificados deverão efetuar a matrícula até dia 30 de novembro
de 2016. A não realização da matrícula nesse período implicará desclassificação do candidato.

VII. Documentos para Matrícula
a) Declaração de Transferência do aluno;
b) Histórico Escolar do aluno;
c) 1 Fotocópia da Certidão de Nascimento do aluno;
d) 1 Fotocópia da Carteira Identidade do aluno;
e) 1 Fotocópia do cartão de CPF do aluno;
f) 3 Fotos recentes do aluno (3x4);
g) 1 Comprovante de endereço do aluno;
h) 1 Fotocópia do CPF do responsável financeiro;
i) 1 Fotocópia do Carteira de Identidade (ou CNH) do responsável financeiro;
j) 1 Comprovantes de endereço do responsável financeiro.
Nota importante: É obrigatória a apresentação dos documentos originais para que se proceda à autenticação das cópias.

VIII. Formação de Turmas
O candidato, desde já, declara-se ciente de que o início do curso está condicionado à formação da turma em que pretende se
matricular.

IX. Conteúdo programático para as provas de seleção
Redação:
Serão adotadas as mesmas regras observadas pelo ENEM, solicitando-se a elaboração de redação com texto dissertativoargumentativo. Nesse formato, o candidato deverá expor seus argumentos que devem ser estruturados de forma consistente e
coerente a respeito do tema solicitado. Não é permitida a redação em forma de poesia ou de outros estilos de texto que fujam
ao proposto neste concurso de bolsas. A quantidade de linhas deve estar dentro do limite de 8 linhas no mínimo e de 30 linhas
no máximo. O tema será apresentado na hora da prova e abordará assuntos atuais.
Português:
A prova para candidatos ao primeiro ano terá o conteúdo de Português do nono ano do fundamental II.
A prova para candidatos ao segundo ano terá o conteúdo de Português do primeiro ano do ensino médio.
A prova para candidatos ao terceiro ano terá o conteúdo de Português do segundo ano do ensino médio.
Matemática:
A prova para candidatos ao primeiro ano terá o conteúdo de Matemática do nono ano do fundamental II.
A prova para candidatos ao segundo ano terá o conteúdo de Matemática do primeiro ano do ensino médio.
A prova para candidatos ao terceiro ano terá o conteúdo de Matemática do segundo ano do ensino médio.
Barbacena-MG, 18 de Outubro de 2016.

