
EDITAL Nº 01/2020 – PROCESSO SELETIVO DE CONCESSÃO DE BOLSA 

DE ESTUDO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO 2021 

 

O Colégio Jesus Crucificado, de caráter educacional, devidamente inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 

08033334000173 , com sede no Município de Recife, no Estado do Pernambuco na 

Avenida Estrada de Belém, número 1164, CEP: 52030-000, resolve tornar público os 

critérios de inscrição e seleção de alunos para obtenção de Bolsas de Estudos com 

Gratuidade de 100%, 50% e 30% para o primeiro, segundo e terceiro lugar, 

respectivamente, de cada turma participante, para o ano letivo de 2021. 

 

1. DO PROCESSO E DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA BOLSA 

DE ESTUDOS 

 

As Bolsas de Estudos serão concedidas pelo Colégio Jesus Crucificado aos/às 

candidatos/as que obtiverem as três maiores notas nas avaliações de Matemática, Língua 

Portuguesa e Produção Textual da sua turma, sendo o/a aluno/a que alcançar a maior 

nota o/a ganhador/a da bolsa integral, de 100%; a segunda maior nota o/a ganhador/a da 

bolsa de 50%; e a terceira maior nota o/a ganhador/a da bolsa de 30% na mensalidade 

de todo o ano letivo de 2021. 

As bolsas serão concedidas para alunos/as do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 

totalizando sete (7) bolsas de 100%, sete (7) bolsas de 50% e sete (7) bolsas de 30%. A 

bolsa de estudo, de que trata este Edital, é concedida apenas para o ano letivo de 2021 e 

não é renovada automaticamente para o ano letivo subseqüente, fazendo-se necessário 

que o aluno contemplado se submeta, anualmente, a um novo processo de avaliação. 

Além disso, o desconto desta bolsa de estudo não poderá ser acumulado com nenhum 

outro. 

 

2. DAS REGRAS PARA A PERMANÊNCIA DA BOLSA DE ESTUDOS 

DURANTE O ANO LETIVO 

 

Para a permanência dos descontos de 100%, 50% e 30% para o 1º, 2º e 3º lugares da 

turma, respectivamente, durante todo o ano letivo de 2021, o/a aluno/a deverá manter 

uma média mínima de 7,0 em todas as disciplinas, durante todo o ano letivo.  

Além disso, os descontos de 50% e 30% permanecerão durante todo o ano letivo 

para aqueles/as responsáveis que efetuarem o pagamento da mensalidade em dia, ou 

seja, sem qualquer atraso. 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO 

 

O processo de seleção será realizado por meio das seguintes etapas: 

 

a) Inscrição; 

b) Pagamento da taxa de inscrição e envio do comprovante; 

c) Análise documental; 

d) Avaliação de Matemática, Língua Portuguesa e Produção Textual;  

e) Correção das avaliações; 

f) Divulgação dos/as alunos/as selecionados/as. 

 

 



4. DA INSCRIÇÃO E TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Os/as candidatos/as às bolsas de estudo concedidas pelo Colégio Jesus Crucificado 

deverão inscrever-se pelo site www.cjc.com.br, mediante preenchimento da Ficha e 

pagamento da taxa de inscrição, ou de forma presencial no colégio. A Ficha deverá ser 

devidamente preenchida, sem rasuras e assinada pelo/a responsável, acompanhada pelo 

seguinte documento do/a candidato/a: cópia de documento oficial com foto. 

A taxa de inscrição refere-se ao valor de R$ 20,00 e deverá ser paga até o último 

dia da inscrição, via transferência ou pagamento presencial no colégio. No caso de 

transferência, o/a responsável deverá anexar o comprovante de pagamento junto à Ficha 

de inscrição. Não haverá devolução da taxa. Contas bancárias para efetuar a 

transferência. 

 

Banco Itaú 

Agência: 0814 

Conta: 05050-6 
 

Banco do Brasil 

Agência: 2805-3 

Conta: 10014-5 
 

CNPJ: 08.033.334/0001-73 

 

Data de início Data de término 

26/10/2020 06/11/2020 

 

5. DAS TURMAS PARTICIPANTES 

 

Poderão participar os/as alunos/as que irão para os seguintes anos:  

 

a) Terceiro ano do Ensino Fundamental 1; 

b) Quarto ano do Ensino Fundamental 1; 

c) Quinto ano do Ensino Fundamental 1; 

d) Sexto ano do Ensino Fundamental 2; 

e) Sétimo ano do Ensino Fundamental 2; 

f) Oitavo ano do Ensino Fundamental 2; 

g) Nono ano do Ensino Fundamental 2. 

 

6. DA AVALIAÇÃO 

 

O processo de seleção compreenderá provas objetivas de Matemática e Língua 

Portuguesa, com 10 questões de cada; e de prova escrita de Produção Textual, 

elaboradas conforme os conteúdos programáticos disponibilizados no anexo deste 

Edital. 

A nota final do/a candidato/a será o resultado da média das notas obtidas em cada prova. 

Serão imediatamente desclassificados os alunos que não atingirem a média mínima de 

7,0. 

No caso de médias iguais, para fins de classificação, serão utilizados como 

critérios de desempate, respectivamente, a maior nota na avaliação de Produção Textual, 

em Língua Portuguesa e em Matemática. 

http://www.cjc.com.br/


As avaliações não serão disponibilizadas para alunos/as ou responsáveis, porém 

as notas individuais poderão ser solicitadas e divulgadas aos responsáveis. 

 

Avaliação para as turmas do Ensino 

Fundamental 1 (do 3º ao 5º ano) 

18 de novembro de 2020, das 8h às 11h. 

Avaliação para as turmas do Ensino 

Fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) 

17 de novembro de 2020, das 8h às 11h. 

 

 

7. DO RESULTADO 

 

Os resultados da seleção serão divulgados no dia 04 de dezembro de 2020, às 14 

horas, no site do colégio (www.cjc.com.br). 

 

8. DA MATRÍCULA 

 

Após o resultado, o/a responsável pelo/a candidato/a deverá efetuar a matrícula até o 

dia 18 de dezembro de 2020. Caso o/a candidato/a não se matricule, não haverá 

remanejamento de outro/a candidato/a. 

Fica estabelecido que não será possível recorrer do resultado do concurso deste 

Edital. 

 

9. TABELA DE CONTEÚDOS 

 

TURMA CONTEÚDO 

3º ANO (Fundamental 1) Língua Portuguesa: - Leitura e 

interpretação de texto; Linguagem verbal 

e linguagem não verbal; Encontro 

vocálico; Antônimo e Sinônimo; 

Substantivo (comum e próprio); Gênero e 

número dos substantivos 

 

Produção Textual: - Poema. 

 

Matemática: - Adição; Grandezas e 

medidas (comprimento e capacidade); 

Números pares e ímpares; Números 

ordinais; Multiplicação; Divisão. 

 

4º ANO (Fundamental 1) Língua Portuguesa: - Leitura e 

interpretação de texto; Substantivo 

comum e próprio;  Substantivo: gênero, 

número e grau; Adjetivo; Artigo definido 

e indefinido; Concordância entre artigo, 

substantivo e adjetivo; Frases e sinais de 

pontuação. 

 

Produção Textual: - Fábula. 

 

Matemática: - Operações: adição, 
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subtração, multiplicação e divisão; 

Problemas envolvendo as 4 operações; 

Gráfico (interpretação) 

 

5º ANO (Fundamental 1) Língua Portuguesa: - Interpretação 

textual 

Gramática: substantivo próprio e comum; 

Acentuação das palavras oxítonas, 

paroxítonas e proparoxítonas; Grau do 

adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes 

pessoais do caso reto e oblíquo e 

pronomes de tratamento; Sinais de 

pontuação; Verbos (conjugação –ar, -er, -

ir); Por que, porque, por quê e porquê; 

Sujeito e predicado. 

 

Ortografia: Palavras com r inicial, r 

intermediário e rr; Palavras com ce, ci / se, 

si; Palavras com l, u; Palavras com sc e sç; 

Traz, trás, atrás. 

 

Produção Textual: - Sinopse 

 

Matemática: - Sistema de numeração 

decimal; Valores absolutos e relativos de 

um número; Números ordinais; Material 

dourado; Dobro, triplo, quádruplo e 

quíntuplo; Frações; Problemas com as 4 

operações. 

 

6º ANO (Fundamental 2) Língua Portuguesa: - Interpretação 

textual. 

 

Gramática: - Substantivo (gênero, número 

e grau); Substantivo concreto e abstrato; 

Numeral; Adjetivo (gênero, número e 

grau); Locução adjetiva; Pronomes 

possessivos, demonstrativos, 

interrogativos e indefinidos; Verbo (modo 

indicativo, subjuntivo e imperativo) 

 

Ortografia: - Em cima, acima, embaixo, 

abaix; Houve e ouve; Palavras com esa e 

eza; Palavras com am e ao; Obrigado e 

obrigada, cesta e sexta, vem e vêm, meio e 

meia, onde e aonde. 

 

Produção Textual: - Notícia. 

 

Matemática: - As 4 operações (adição, 



subtração, multiplicação e divisão); 

Situações-problemas de raciocínio lógico 

matemático; Tabelas e gráficos 

(interpretação); Cálculo do mínimo 

múltiplo comum; Cálculo do máximo 

divisor comum; Frações (noções gerais, 

tipos, leitura, equivalência, simplificação, 

comparação, adição, subtração, 

multiplicação e divisão); Expressões 

numéricas com parênteses; Medidas de 

massa (kg e g), capacidade (l e ml), 

comprimento (km, m, cm) e tempo; 

Sistema de numeração decimal; Ângulos. 

 

7º ANO (Fundamental 2) Língua Portuguesa: - Interpretação 

textual. 

 

Gramática: Linguagem figurada; 

Substantivo (classificação); Artigo e 

numeral; Adjetivo (classificação); 

Encontros vocálicos; Dígrafos e encontro 

consonantal; Ortografia; Verbo 

(conjugação); Pronomes (pessoais e 

demonstrativos); Acentuação (oxítonas e 

paroxítonas). 

 

Produção Textual: - Gêneros literários; 

Narração; Discurso direto e indireto. 

 

Matemática: - Porcentagem; Sistema de 

numeração decimal; Operações 

fundamentais com números naturais; 

Problemas envolvendo números naturais, 

frações e números decimais; Máximo 

divisor comum e Mínimo múltiplo 

comum; Problemas envolvendo 

transformações de unidades de medida e 

tempo; Tabelas e gráficos (interpretação); 

Problemas envolvendo raciocínio lógico. 

 

8º ANO (Fundamental 2) Língua Portuguesa: - Interpretação 

textual; 

 

Gramática: - Sujeito e predicado; Tipos de 

sujeito e oração sem sujeito; Núcleo do 

sujeito; Emprego dos porquês; Modos 

verbais; Verbos regulares e irregulares; 

Transitividade verbal; Verbos de ligação; 

Concordância verbal; Preposição, 

contração e combinação;  



Ortografia: - Parônimos (há x a / mal x 

mau/ mas x mais). 

 

Produção Textual: - Narração; 

Descrição; Relato. 

 

Matemática: - Conjuntos numéricos 

(naturais, inteiros e racionais); Operações 

com números inteiros; Equações do 1º 

grau com uma variável e problemas; 

Inequação; Expressão numérica; Tabelas e 

gráficos (interpretação); Problemas 

envolvendo raciocínio lógico; Operações 

com ângulos; Áreas das figuras planas. 

 

9º ANO (Fundamental 2) Língua Portuguesa: - Interpretação 

textual; Análise sintática; Termos da 

oração (sujeito e predicado); Uso da 

vírgula; Orações coordenadas sindéticas; 

Relações sintático-semânticas entre 

conjunções; Textualidade; Tipologia e 

Gêneros textuais; Conotação e denotação; 

Semântica e Estilística; Cartuns e tirinhas. 

 

Produção Textual: - Narração e crônica. 

 

Matemática: - Conjuntos numéricos 

(naturais, inteiros, racionais e irracionais); 

Operações com conjuntos numéricos; 

Potenciação e radiciação; Dízimas 

periódicas e fração geratriz; Razão e 

proporção; Equações de 1º grau e 

problemas envolvendo equação; Sistema 

de equação com duas variáveis e 

problemas; Tabelas e gráficos 

(interpretação); Problemas envolvendo 

raciocínio lógico; Perímetro e área de 

figuras; Comprimento e área da 

circunferência. 

 

 


