Centro de Ensino Linharense Darwin
REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO
1.

Do Objetivo
O concurso de Bolsas de Estudo objetiva aferir candidatos que pretendam cursar o Prévestibular no ano de 2022, no Centro de Ensino Linharense Darwin. A concessão de Bolsas
de Estudo, nos termos deste regulamento, visa estimular e premiar os candidatos de melhor
desempenho na prova, denominado “bolsão” que será realizado em 29 de janeiro de 2022.

2.

Da Inscrição
As inscrições podem ser realizadas entre os dias 20 de dezembro de 2021 até às 17 horas
do dia 27 de janeiro de 2022, por meio online, preenchendo o formulário de inscrição
também on-line disponível no site da escola. Após o preenchimento do formulário de
inscrição on-line, o candidato receberá um e-mail com a confirmação da inscrição.
A inscrição será efetivada após o pagamento da taxa de R$20,00, que pode ser feita
na Secretaria da escola, cujo funcionamento é de 8h as 17h, ou pelo APP PicPay, no
endereço Darwin Col_Lin, O prazo final para pagamento da taxa está associado ao prazo
final para a inscrição: sendo até às 17 horas e 30 minutos do dia 27 de janeiro de 2022. Em
casos de pagamento por meio do PicPay, será necessário enviar o comprovante, com
identificação
do
nome
do
candidato
para
o
e-mail
da
Secretaria
(secretaria.darwin@hotmail.com).
No ato da inscrição on-line, é necessário informar um documento de identificação
pessoal (certidão de nascimento ou RG) do aluno; comprovante de residência e o boletim
escolar de 2021 ou declaração de conclusão do Ensino Médio.
As solicitações de atendimento especializado, para o dia da prova, devem ser
manifestadas no ato da inscrição, respeitando o prazo mínimo de 7 dias úteis anteriores à
data da prova para as devidas providências. O responsável pelo aluno inscrito deve
comprovar a condição que motiva o pedido, conforme as regras seguintes:
• nome completo do participante;
• diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e o código
correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10).
• assinatura e identificação do profissional competente com respectivo registro no
Conselho Regional de Medicina (CRM), registro do Ministério da Saúde (RMS) ou registro
de órgão competente. O participante que tiver o documento ou a declaração/parecer que
motivou a solicitação de Atendimento Especializado aceito, terá direito ao tempo adicional
de 30 minutos no dia de realização do Exame, desde que o solicite no ato de inscrição.

3.

Das Avaliações
As avaliações serão pautadas nos princípios do projeto pedagógico elaborado no sentido
das diretrizes curriculares vigentes. Os candidatos resolverão questões de Português, Física,
História, Geografia, Química, Biologia e Matemática, totalizando 35 questões.

4.

Das Datas, Locais e Resultados
As provas de seleção e bolsas para candidato às vagas do Pré-vestibular serão aplicadas
exclusivamente na cidade de Colatina, onde os interessados efetivaram suas inscrições.
Em Linhares, a prova ocorrerá na unidade localizada Rua Rui Barbosa, nº 94, no Bairro
Centro. A avaliação será aplicada para o número mínimo de 40 (quarenta) inscritos.
Caso não seja estabelecido o número mínimo de candidatos, o critério de avaliação passará a
ser por meio da nota do ENEM.
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A prova será aplicada no dia 29 de janeiro de 2022, das 14h às 17h. Os portões serão
abertos às 13:30h. O início do concurso está previsto para as 14h quando os portões
serão fechados.
O candidato deverá apresentar um documento de identidade.
As provas serão aplicadas em data e horário definidos, seguindo todos os protocolos de
segurança, como o distanciamento, a higienização de mãos e ambientes, a redução de
circulação de pessoas na escola, a aferição da temperatura corporal, dentre outras ações,
estando o candidato obrigado ao uso da máscara.
O candidato deverá seguir as normas de saúde e segurança vigentes no período de
aplicação da prova, como exemplo, a utilização de máscaras individuais, a higienização
das mãos ao chegar no ambiente da escola. Assim como os acompanhantes, residentes
em outros municípios, que optarem por permanecer na escola, enquanto o aluno
estiver realizando a prova.
Todo candidato deverá estar munido do seguinte material: lápis, caneta esferográfica
preta ou azul e borracha.
Será proibido o uso ou o porte de pagers, aparelhos celulares e quaisquer outros
aparelhos eletro-eletrônicos durante a realização da prova.
Também será proibida a saída do candidato da sala onde a prova está sendo realizada,
antes do tempo de 1 hora transcorrida da mesma, apesar de ter concluído o processo em
tempo menor.
O Gabarito estará disponível na unidade envolvida no processo de avaliação ou no site
do Darwin Colatina, no dia 29/01/22, às 19h.
Após concluída a correção, o resultado será divulgado ao candidato ou responsáveis no
Centro de Ensino Linharense Darwin e via contato ativo por telefone, no dia 02 de fevereiro
de 2022, após às 15 horas. O início das aulas poderá ser a partir do dia 07 de fevereiro de
2022.
5.

Da Revisão de Prova
O pedido de Solicitação de Revisão de Questão, pode ser feito até o dia 01/02/21, até
às 12h, diretamente na Secretaria da escola.

6.

Das bolsas de Estudo
Serão concedidas bolsas de estudo com descontos de até 70%, válidas exclusivamente
para o turno matutino.
O ponto de corte estabelecido para o Pré-vestibular é de 21 pontos.

7.

Dos Critérios de Desempate
Os critérios de desempate pautar-se-ão da seguinte forma:
1º Maior pontuação nas provas de Português, Matemática, Química, Biologia, Física,
História e Geografia, respectivamente;
2º Ter sido aluno Darwin;
3º Por ordem de inscrição.

8.

Da manutenção das Bolsas
A bolsa dará direito ao aluno freqüentar o curso da série em que se matricular até o final do ano
letivo.
O aluno bolsista se compromete a adquirir o uniforme e materiais escolares.
A bolsa não contempla os passeios/excursões.
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O aluno bolsista também se compromete a cumprir o regulamento e as normas disciplinares da
escola, bem como participar dos concursos internos e externos referentes a sua área de interesse.
O desconto é válido somente a partir da 2ª parcela da anuidade de 2022. O valor da 1ª
mensalidade será integral.
É condição para o concurso de Bolsas de Estudo 2022 ter validade e ser mantido vigente para o ano
letivo, a existência de matrículas suficientes para formação de turma, logo, o Darwin, reserva-se,
até 20 (vinte) dias após a divulgação do resultado, o direito de cancelar o concurso de Bolsas de
Estudo, bem como, de qualquer turma cujo número de alunos seja inferior a 60% (sessenta por
cento) ao previsto na norma vigente do CEE/ES, proporcionando ao aluno, neste caso, o direito de
ocupar uma vaga em outra turma da mesma natureza, no mesmo turno, desde que, exista tal
disponibilidade na mesma unidade para a qual se inscreveu. As bolsas de estudos são limitadas e
estão diretamente relacionadas ao número de alunos por sala de aula, conforme determina a
Resolução nº 3.777/2014 – CEE-ES. Nestes termos, a concessão de bolsas seguirá a classificação
do aluno e está vinculada ao limite de número de alunos por sala de aula. A escola reserva o direito
de cancelar a turma e o processo de concessão de bolsas, caso seja avaliado a inviabilidade de
acordo com os critérios citados neste parágrafo ou outros critérios definidos pelo Darwin.
•
•
•
•
•

A bolsa será automaticamente cancelada:
Ao final do ano letivo;
Quando o aluno apresentar baixo rendimento escolar, não atingindo o percentual de 60% na
média trimestral;
Quando por falta de assiduidade com freqüência abaixo de 50% às aulas;
Quando apresentar conduta inadequada aos padrões adotados pelo colégio;
Quando infringir o regulamento do Colégio.
O desconto da bolsa não inclui a primeira parcela da anuidade.
A Instituição se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar os critérios para concessão da
manutenção das bolsas.

Linhares, 20 de dezembro de 2021.

Professor Silvio Panteleão
Centro de Ensino Cachoeirense Darwin
Diretor Pedagógico

