
 
 

 

 

Edital – Concurso de Bolsas – Ensino Médio - 2022 

CONCURSO DE BOLSAS 2022 

ENSINO MÉDIO CJN 

(Para candidatos (as) que não cursam 9º ano no Jardim) 
 
 

1. PROCESSO SELETIVO EM DUAS ETAPAS: REALIZAÇÃO DE 

PROVA OBJETIVA COM REDAÇÃO E AUTO APRESENTAÇÃO  
 

Para concorrer a uma bolsa de estudos para a 1ª série do Ensino 

Médio em 2022, o (a) candidato (a) deverá participar do processo seletivo 

que constará de duas etapas:   
 

1. A primeira etapa será uma prova de Língua Portuguesa/ Redação e 

Matemática no dia 28/8/2021, das 9h às 12h, de forma presencial. 

Essa prova busca avaliar conhecimentos básicos do Ensino 

Fundamental, necessários a um melhor aproveitamento no Ensino 

Médio.  
 

As inscrições estarão abertas remotamente das 8h do dia -

12/8/2021 até às 23h59 do dia 24/8/2021.  

 

A partir dos resultados das provas objetivas (prova de Língua 

Portuguesa/ Redação e Matemática) e da análise do boletim, 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 particular 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 consistirá 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 permitirá alcançá-lo.  Oportunamente 

publicaremos orientações sobre envio dos vídeos para os participantes 

classificados para segunda etapa que deverá ocorrer até dia 22/9/2021 

 

Os participantes 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 27/9/2021 a 30/9/2021, e 

receberão oferta de desconto nas mensalidades e matrícula (bolsa parcial de 

50% para alunos advindos da rede particular 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 letivo de 2022, podendo ser mantida 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 didáticos, uniformes e atividades 

extracurriculares. 

 
 

2. INSCRIÇÕES  
 

As inscrições para o concurso de bolsa poderão ser feitas entre às 8h 

do dia 12/8/2021 até às 23h59 do dia 24/8/2021, o(a) candidato(a) deverá 

se inscrever remotamente através do site do Colégio Jardim das Nações. 
   

3. SOBRE AS ETAPAS 

 

Primeira etapa : A prova será composta por 40 questões objetivas, com 5 

alternativas, sendo 20 questões de Matemática e 20 questões de Língua 

Portuguesa e uma Redação. Todas as questões terão o mesmo peso. 

 A prova será presencial e terá duração de até 3 horas (três horas). Para 

realização da prova o candidato (a) deverá levar documento de identidade 

com foto e boletim atualizado do 9º ano, bem como lápis, borracha e 

caneta. 

Protocolos de segurança: Seguiremos TODOS os protocolos de prevenção à 

COVID 19 previstos no Plano São Paulo visando à segurança de todos durante 

a realização da prova: álcool gel e tapete sanitizante na entrada e também 

nas salas, aferição de temperatura, distanciamento de 1m (um metro) entre 

os participantes dentro das salas que estão devidamente ventiladas. Os 



 
 

 

 

participantes deverão trazer sua própria garrafinha com água, pois os 

bebedouros estão adaptados para encher recipientes e não para beber. O 

candidato (a) que apresentar sintomas de COVID, não deverá comparecer 

para realização da prova. 

  Segunda etapa: Os(as) candidatos(as) convocados(as) para a segunda etapa, 

serão contatados(as) pelo Colégio Jardim das Nações de 14 até 17/9/2021 e 

receberão instruções sobre o vídeo de auto apresentação que deverá ser 

enviado até às 23h59 do dia 22/9/2021. 
 

Conteúdo 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. 

 

Redação: 

A partir de uma proposta, será exigida do aluno a produção de um texto 

expositivo-argumentativo (mínimo 20 e máximo 25 linhas) em que serão 

avaliados os seguintes critérios:  

 Adequação ao tema e à proposta; 

 Coesão e coerência; 

 Recursos linguísticos: adequação à norma gramatical padrão, 

paragrafação, fraseamento; 

Uso adequado dos textos de apoio 
 

Matemática: 

 Números naturais, inteiros, racionais e reais: resolver situações-

problema envolvendo conhecimentos numéricos. 

 Geometria: identificar características de figuras planas ou espaciais 

para resolver situações-problema que envolvam conhecimentos 

geométricos. 



 
 

 

 

 Grandezas e Medidas: identificar relações entre grandezas e unidades 

de medida, escalas, dependência entre grandezas, direta ou 

inversamente proporcionais. 

 Equações: identificar representações algébricas e encontrar a 

incógnita. 

 Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da 

leitura de gráficos e tabelas.  

 Lógica. 

4. RESULTADOS 

 

O gabarito da prova será divulgado no site do CJN, no dia 30/8/2021, a partir 

das 14h. 

Os resultados da primeira etapa e os convocados para a segunda serão 

comunicados a partir de 14/9/2021 até dia 17/9/ 2021 por telefone. 

As provas estarão disponíveis na secretaria do CJN, a partir de 20/9/2021, 

para todos os participantes que quiserem conferir seus resultados.  

Não haverá revisão de prova. 

A escola fará contato somente com os candidatos selecionados para a segunda 

etapa através dos dados informados na inscrição.  

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 partir da comunicação da escola, os(as) candidatos 

(as)  contemplados(as) deverão comparecer à secretaria escolar 

acompanhados de um responsável para efetivação da matrícula no dia 

05/10/2021. O não comparecimento do(a) candidato(a) será entendido como 

desistência. 

Equipe do Colégio Jardim das Nações 

Agosto de 2021 

 


