
 

Petrolina/PE, 30 de outubro de 2020. 
 
O Diretor Executivo do Colégio Diocesano Dom Bosco, Pe. Carlos Antônio Barbosa de 

Araújo Júnior, no uso de suas atribuições, abre oficialmente o TESTE DE SELEÇÃO DE BOLSAS 
PARA 2021 e convida toda comunidade de estudantes, que ainda não são matriculados no CDDB, 
a participar do teste para aquisição da bolsa de 50% de desconto para o primeiro lugar de cada 
série, 30% de desconto para o segundo lugar de cada série e 20% de desconto para o terceiro 
lugar de cada série. 

 
Todos os alunos que desejam e estão aptos a ingressar nas séries do Ensino Fundamental 

II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º ano) podem participar de acordo com alguns critérios. 
 
 
CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO TESTE DE SELEÇÃO 2021: 
 
 

01. Estar devidamente matriculado em 2020 na série anterior àquela que deseja cursar em 
2021; 

02. Realizar a inscrição na Secretaria do CDDB – Matriz do dia 03 ao dia 18 de novembro de 
2020, trazendo os seguintes documentos do(a) aluno(a): 

• 2 fotos 3×4; 

• Cópia de certidão de nascimento ou identidade; 

• Declaração escolar deste ano letivo; 

• Cópia de laudo médico, caso necessite de prova ampliada. 
03. Pagar a taxa no valor de R$ 40,00 no ato da inscrição; 
04. Estar presente no local de prova (Colégio Diocesano Dom Bosco Matriz) dia 21 de 

novembro de 2020, às 8h da manhã, para realização do teste, portando identidade, 
comprovante de inscrição e usando máscara facial; 

 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O TESTE DE SELEÇÃO: 
 
 

01. O aluno será submetido a uma avaliação de Matemática (com 10 questões) e outra de 
Português (com 10 questões), todas de múltipla escolha; 

02. Os portões serão abertos às 7h30 e fechados, pontualmente, às 8h, sem tolerância de 
espera; 

03. A duração da prova será de 3h (das 8h às 11h), sem consentimento de tempo extra; 
04. O tempo mínimo de permanência em sala é de 1h30 minutos; 
05. O candidato deverá trazer sua garrafa com água; 
06. Cada aluno deverá portar lápis, borracha e caneta azul ou preta. Não é permitido, em 

nenhuma hipótese, o empréstimo durante a prova; 
07. Não será permitida a posse de aparelhos eletrônicos durante a aplicação da prova; 
08. O resultado será divulgado no dia 30 de novembro até as 18h no site do colégio. 



 

SOBRE A CLASSIFICAÇÃO NO TESTE DE SELEÇÃO: 
 

01. A classificação será feita através da média aritmética entre a nota de Matemática e 
Português; 

02. Média abaixo de 6,0 elimina o candidato; 
03. Em caso de empate, serão analisados os seguintes critérios: 

1º - Aluno(a) oriundo(a) de escola pública terá prioridade; 
2º - Maior nota em Matemática obtida no teste de seleção; 
3º - Maior nota em Português obtida no teste de seleção; 
4º - Permanecendo o empate, os candidatos serão convocados a fazer uma produção textual 
de forma presencial; 
5º - Uma comissão será designada para avaliar a situação. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A BOLSA DE ESTUDO: 
 

01. Essa bolsa de estudos tem validade exclusivamente para o ano de 2021; 
02. Os descontos do teste de seleção não são cumulativos com outras campanhas de desconto 

do Colégio; 
03. A bolsa adquirida não isenta o responsável pelo(a) aluno(a) do pagamento da primeira 

mensalidade do ano de 2021, observando que: 

• A primeira mensalidade deverá ser paga integralmente; 

• Todo desconto obtido será apenas a partir da segunda mensalidade; 

• O TESTE DE SELEÇÃO DE BOLSAS PARA 2021 não abrange descontos para materiais 
didáticos ou qualquer outro custo extra. 

04. Em caso de comportamento inadequado, número excessivo de faltas não justificadas e/ou 
notas baixas, o desconto alcançado, nessa seleção, será reavaliado por uma comissão 
designada pela direção do Colégio Dom Bosco; 

 
 

Pe. Carlos Antônio Barbosa de Araújo Júnior 
Diretor Executivo 

 


