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EDITAL  

PROCESSO SELETIVO DE BOLSA PRESENCIAL – 2022 

 

 

1 – BOLSAS DE ESTUDOS DISPONÍVEIS 

O CEI disponibilizará bolsas de estudos para alunos que cursarão do 6º ano do Ensino Fundamental até 

a 3ª série do Ensino Médio no ano letivo 2022. 

A quantidade de bolsas é limitada e os percentuais de bolsa serão concedidos de acordo com o 

aproveitamento do aluno na prova do Processo Seletivo de Bolsa 2022 e da disponibilidade de vagas 

em nossas unidades. 

 

2 – ALUNOS APTOS A PLEITEAR A BOLSA DE ESTUDOS 

Todos, com exceção dos alunos que: 

I – são alunos do CEI; 

II – já tenham participado do processo seletivo para 2022. 

 

3 – VALIDADE DA BOLSA 

A bolsa de estudos concedida por meio deste processo é válida para o ano letivo de 2022.  A eventual 

renovação para os anos letivos posteriores dependerá do aproveitamento pedagógico do aluno e de 

sua postura disciplinar. 

 

4 – DESPESAS INCLUÍDAS 

O desconto é válido somente para as mensalidades escolares (a partir da 2ª mensalidade. O valor da 

1ª parcela da anuidade será sempre o valor cheio de tabela). Não estão incluídos nesta bolsa os valores 

referentes a material didático, transporte, alimentação, eventos, uniformes, esportes, materiais de uso 

individual do aluno (cadernos e livros) ou qualquer outro produto ou serviço que não sejam parcelas 

da anuidade escolar. 

 

5 – INSCRIÇÕES 

I – O CEI oferece várias datas para a realização das provas. As inscrições serão feitas através do site: 

www.estudecei.com.br, pelos telefones (84) 3089.5620 (CEI Mirassol), (84) 3208.8470 (CEI Zona Sul) 

ou diretamente em uma de nossas unidades.  Os candidatos do Processo Seletivo de Bolsa 2022 são 

isentos do pagamento de taxa de inscrição. 

http://www.estudecei.com.br/
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III - O candidato só pode se inscrever em apenas UM Processo Seletivo de Bolsa em cada turma para 

o ano letivo em questão. Em caso de duplicidade de inscrição, será considerado o resultado obtido na 

primeira participação. 

IV - Os candidatos concorrerão a bolsas que irão variar de 5% a 50% de desconto no valor das parcelas da 

anuidade do Ensino Fundamental II ou Ensino Médio (a partir da 2ª mensalidade. O valor da 1ª parcela da 

anuidade será sempre o valor cheio de tabela). 

V – No ato da inscrição, o candidato escolhe a série e a unidade em que deseja estudar em 2022.  

VI - A série que será cursada em 2022 será definida pela documentação de transferência. 

 

 

 

6 – LOCAL, DATA E HORÁRIO DE PROVA 

I - . 

 

A inscrição no PROCESSO SELETIVO DE BOLSA 2020 não garante vaga nas turmas. Apenas a 

efetivação da matrícula em uma de nossas unidades, de acordo com as normas e procedimentos 

da instituição e até o limite de vagas estabelecido, garante uma vaga na turma. 
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IV - 
 

a) 

b)  

c) 

d) 

 

8 - ENTREGA DE RESULTADOS 

O resultado será divulgado na unidade de interesse de acordo com a data e horário informado no dia 

da realização da prova. Nesta ocasião, a equipe do CEI estará presente e fará a distribuição dos 

certificados com os valores dos descontos concedidos. 

 

Equipe CEI 


