
ANGLO 2019 - CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO  

  

Concurso de Bolsas de Estudo para alunos do 5º ano do ensino fundamental até a   3ª 

Série do Ensino Médio 

 Válido para o Segundo semestre de 2019. 

  

DUAS categorias: (os classificados nessa categoria terão de comprovar sua 

escolaridade antes da matrícula): 

  

1) Alunos de escolas públicas; 

2) Alunos de escolas particulares; 

 

Alunos para Colégio de Balneário Camboriú,  

Alunos para Colégio de Camboriú. 

 

*Alunos do Colégio Anglo, não farão parte desse concurso.  

 

  

Dados para inscrição 

Nome completo, telefone, e-mail, RG (que deve ser apresentado no dia da prova junto com 

a inscrição), CPF, nome da escola onde estuda (no caso de classificação, será necessária 

a comprovação dessa informação). 

  

 Inscrições: 

 Através do site: www.anglobc.com.br 

 

Atenção ao realizar sua inscrição, ao colégio de interesse, Anglo Balneário Camboriú e 

Anglo Camboriú. 

Após realizar a sua inscrição, você poderá solicitar o conteúdo programático da prova. 

 

Inscrição *ANGLO BC:* 

https://forms.gle/syLpcJp59Dt5Efnr5 

 

 

http://www.anglobc.com.br/
https://forms.gle/syLpcJp59Dt5Efnr5


Inscrição *ANGLO CAMBORIÚ:* 

https://forms.gle/WK53QrsYHqjMPQcBA 

 

 

 

 

Atenção:  

 

*As inscrições serão aceitas até às 20h do dia 31/07.  

  

 

 

 

 

 

Valor da Inscrição: 

1 kg de alimento não perecível. 

TRAZER NO DIA DO EVENTO 

  

Data, horário e local  

Dia  02/08/2019, no Colégio Anglo Balneário Camboriú, 3ª Avenida nº, 310. 

Abertura portões:8h às 8h50. 

Horário da prova, às 9h. 

*O candidato deve chegar ao local com 30 minutos de antecedência. 

Data, horário e local  

Dia  02/08/2019, no Colégio Anglo Camboriú, Rua José Francisco Bernardes n°80. 

Abertura portões:8h às 8h50. 

Horário da prova, às 9h. 

*O candidato deve chegar ao local com 30 minutos de antecedência 

  

O que trazer no dia da prova: 

– RG (Documento de Identificação) para conferência da inscrição; 

– Comprovante de Inscrição gerado no ato (enviado no e-mail cadastrado na inscrição); 

https://forms.gle/WK53QrsYHqjMPQcBA


– Lápis, borracha e caneta azul ou preta (o gabarito deve estar preenchido com caneta 

azul ou preta obrigatoriamente); 

  

Divulgação Do Resultado 

A classificação geral estará disponível dia 07/08/2019, a partir das 12h. Será encaminhado 

por e-mail o boletim individual de desempenho e a lista dos ganhadores. 

  

IMPORTANTE: os vencedores deverão efetivar a matrícula (sem custos) até o dia 

20/08/19.  

   

Prazo De Recurso 

Caberá recurso quanto ao conteúdo das questões das provas e quanto ao gabarito das 

questões objetivas, o qual deverá ser interposto ao Colégio Anglo BC, pelos candidatos, 

até às 18h do dia 18/08/19, através do e-mail concursobolsa@anglobc.com.br. 

  

  

Prova 5º ao 8º ano. 

A prova terá 16 questões de múltipla escolha com 4 alternativas, das quais apenas uma é 

correta. 

Além do caderno de questões, o aluno receberá uma folha de respostas. 

As instruções para preenchimento da mesma serão entregues na hora.  

 

  

Prova 9ºano a 3° Série do Ensino Médio. 

A prova terá 30 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, das quais apenas 

uma é correta. 

Além do caderno de questões, o aluno receberá uma folha de respostas. 

As instruções para preenchimento da mesma serão entregues na hora.  

  

 

 

 

Categoria: Alunos de Escolas Públicas 

1◦ Lugar – Bolsa de Estudos de 100% 

2◦ Lugar – Bolsa de Estudos de 50% 

3◦ Lugar – Bolsa de Estudos de 40% 



4◦ Lugar – Bolsa de Estudos de 30% 

5◦ Lugar – Bolsa de Estudos de 20% 

  

Categoria: Alunos de Escolas Particulares 

1◦ Lugar – Bolsa de Estudos de 100% 

2◦ Lugar – Bolsa de Estudos de 50% 

3◦ Lugar – Bolsa de Estudos de 40% 

4◦ Lugar – Bolsa de Estudos de 30% 

5◦ Lugar – Bolsa de Estudos de 20% 

  

IMPORTANTE: 

– Será entregue uma bolsa de cada categoria (1º,2º,3º,4º,5º) em cada ano e série (5º ano 

do ensino fundamental a 3ª série do ensino médio). 

– A bolsa de estudos não contempla o material didático. 

– A bolsa de estudos não contempla o uniforme escolar. 

– A bolsa de estudos não contempla a lista de materiais. 

– Havendo empate nas primeiras colocações, a maior pontuação na prova de Língua 

Portuguesa será usada como critério para desempate. Persistindo o empate, o segundo 

critério será a maior pontuação em Matemática e conhecimentos gerais. 

 

– Pré-requisitos para manutenção da bolsa: 

* Ter frequência igual ou superior a 90%; 

* Não possuir nenhuma ocorrência grave. 

* Se manter igual ou acima de uma média nota 7,0. 

  

As inscrições são limitadas ao número total de 400 alunos. 

  

Regras para aplicação do desconto: 

  



 Os descontos concedidos nesse concurso terão como base de cálculo a tabela de 

valores contratuais, que consta no contrato de adesão, com validade para o ano letivo 

de 2019, com nova prova para 2020. 

 O desconto não será aplicado sobre o valor do material didático; 

 As bolsas são intransferíveis e terão validade para o ano letivo de 2019, só 

permanecendo nos anos seguintes, o aluno que cumprir os requisitos estabelecidos 

anteriormente. 

 Os descontos não são cumulativos (terão como base de cálculo a tabela de valores 

contratuais do curso). Não serão adicionados descontos para valores à vista. 

• Para os alunos contemplados com a bolsa parcial, o pagamento deve estar dentro do 

vencimento. 

  

 


