
CONCURSO DE BOLSAS 2021 
ENSINO MÉDIO DO CJN 

1. PROCESSO SELETIVO EM DUAS ETAPAS: REALIZAÇÃO DE PROVA ONLINE E AUTO 
APRESENTAÇÃO 

Para concorrer a uma bolsa de estudos para a 1ª série do Ensino Médio, o(a) 
candidato(a) deverá par7cipar do processo sele7vo que constará de duas etapas: 

1. A primeira etapa será uma prova de Língua Portuguesa e Matemá7ca 
no dia 06/10/2020, das 9h às 11h30, de forma remota. Essa prova busca 
avaliar conhecimentos básicos do Ensino Fundamental, necessários a 
um melhor aproveitamento no Ensino Médio.  

As inscrições estarão abertas remotamente das 8h00 do dia 28/9/2020 
até às 23h59 do dia 04/10/2020. Veja as instruções no tópico (2) deste 
documento. 

A par7r dos resultados das provas obje7vas (prova de Língua Portuguesa e 
Matemá7ca), serão classificados para segunda etapa os vinte (20) 
candidatos(as) com as maiores pontuações advindos da rede pública e os 
vinte(20) candidatos(as) com maiores pontuações advindos da rede par7cular 
de ensino.  

Para fins de classificação, só serão habilitados para segunda etapa os 
candidatos(as) com número de acertos igual ou maior que 30 pontos. 

    1.2. A segunda etapa consis7rá no envio de um vídeo gravado de até 4 minutos 
de duração no qual o(a) candidato(a) deverá apresentar seu projeto de vida e 
descrever como seu protagonismo em parceria com o Colégio Jardim das Nações 
permi7rá alcançá-lo.   

Os par7cipantes da segunda etapa e com o melhor desempenho   global ( primeira e 
segunda etapas ), serão convocados para entrevista com a direção do Colégio Jardim 
das Nações no período de 13/10/2020 a 16/10/2020, e receberão oferta de desconto 
nas mensalidades e matrícula(bolsa parcial de 50% para alunos advindos da rede 
par7cular e bolsa integral (100%) para alunos advindos da rede pública de ensino), de 
acordo com critérios internos da escola. A porcentagem de desconto conquistada pela 
bolsa é válida para o ano le7vo de 2021, podendo ser man7da de uma série para outra, 
nos anos posteriores, de acordo com o desempenho e o engajamento do(a) aluno(a)  



com a proposta da escola. As referidas porcentagens de desconto não abrangem as 
despesas com materiais didáccos, uniformes e acvidades extracurriculares. 

2. INSCRIÇÕES  

Entre às 8h00 do dia 28/9/2020 até às 23h59 do dia 04/10/2020, o(a) candidato(a) 
deverá se inscrever remotamente através do link indicado a seguir. No formulário 
eletrônico de inscrição, o(a) candidato(a) poderá declarar se possui diferenciais 
acadêmicos (projetos de pesquisa, projetos sociais, medalhas em olimpíadas) e se 
poderá apresentar cartas de apresentação de professores, coordenadores e/ou 
diretores que comprovem seu bom aproveitamento escolar, especialmente no 7o e 8o 

ano. As informações declaradas poderão ser um diferencial na classificação do(a) 
candidato(a) para a etapa 2 e deverão ser comprovadas quando solicitadas pelo 
Colégio Jardim das Nações, sendo automa7camente desclassificado o(a) candidato(a) 
que não comprová-las.    
      

            Clique AQUI para fazer INSCRIÇÃO. 

3. SOBRE AS ETAPAS 

É de total responsabilidade e risco do(a) candidato(a) a administração de todas as 
questões tecnológicas relacvas ao processo de inscrição e de realização das etapas 
deste concurso dentro dos prazos aqui estabelecidos. 

Primeira etapa: A prova será composta por 40 questões obje7vas, com 5 alterna7vas, 
sendo 20 questões de Matemá7ca e 20 questões de Língua Portuguesa. Todas as 
questões terão o mesmo peso. 
A prova deverá ser concluída e enviada em até 2 horas e 30 minutos ( duas horas e 
meia ).  

Clique AQUI para acessar o link da Prova  

Segunda etapa: Os(as) candidatos(as) convocados(as) para a segunda etapa, serão 
contatados(as) pelo Colégio Jardim das Nações até 09/10/2020 e receberão instruções 
sobre o vídeo de auto apresentação que deverá ser enviado até às 23h59 do dia 
11/10/2020. 

https://forms.gle/BmZSvXecQ9juJBms7
https://forms.gle/tQg1ZCPBz6ghnxnB8


Conteúdos da Prova - 1a Etapa 

Língua Portuguesa e Interpretação de Texto   
● Leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais;  
● Ortografia oficial;  

● Acentuação gráfica; 
● Crase;  
● Emprego de pronomes e verbos;  
● Emprego de preposições e conjunções;  
● Intertextualidade; 
● Concordância nominal e verbal;  
● Figuras de linguagem; 

Matemácca: 
● Números naturais, inteiros, racionais e reais: resolver situações-problema 

envolvendo conhecimentos numéricos. 
● Geometria: iden7ficar caracterís7cas de figuras planas ou espaciais para 

resolver situações-problema que envolvam conhecimentos geométricos. 
● Grandezas e Medidas: iden7ficar relações entre grandezas e unidades de 

medida, escalas, dependência entre grandezas, direta ou inversamente 
proporcionais. 

● Equações: iden7ficar representações algébricas e encontrar a incógnita. 
● Interpretar informações de natureza cienhfica e social ob7das da leitura de 

gráficos e tabelas.  
● Lógica. 

4. RESULTADOS 

A escola fará contato somente com os candidatos selecionados para a segunda etapa 
através dos dados informados na inscrição.  
Os não selecionados para a segunda fase poderão conhecer seus resultados por meio 
dos canais de comunicação do CJN até o dia 09/10/2020.  
Não serão ofertadas bolsas por porcentagens de acertos parciais para os alunos não 
selecionados. 
Não haverá revisão de prova em hipótese alguma. 

5. MATRÍCULAS 

A par7r da comunicação da escola, os(as) candidatos (as) contemplados(as) terão dois 
(2) dias úteis para comparecerem à secretaria escolar acompanhados de um  



responsável que deverá preencher e assinar um termo de intenção de matrícula. Findo 
esse prazo, o não comparecimento do(a) candidato(a) será entendido como 
desistência. 

CRONOGRAMA 

 

Colégio Jardim das Nações 

Setembro de 2020 
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28/9 a 04/10 
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06/10/2020
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13 a 16/10
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