
  

 

 

Rua 9 de Julho, 175, Centro - Birigui - SP 
Tel.: (18) 3649-4010 

colegiometodista.g12.br/noroeste 

 

EDITAL DESAFIO NOROESTE – CONCURSO DE BOLSAS 2020– ANO LETIVO 2020 - ALUNOS NOVOS 
TURMAS 1ª ANO ENSINO FUNDAMENTAL I  E  6ºANO ENSINO FUNDAMENTAL II  
Birigui 17 de Setembro de 2019. 

O “DESAFIO NOROESTE – CONCURSO DE BOLSAS 2020” do INSTITUTO NOROESTE DE BIRIGUI é um concurso 
de bolsas destinado para novos alunos, devidamente matriculados nas turmas do Pré II da Educação Infantil e 5º 
ano do Ensino Fundamental I no ano letivo 2019 em escolas públicas ou particulares, com o objetivo de conceder 
bolsas de estudo para o ano 2020 respectivamente para o 1º Ano do Ensino Fundamental I e 6º ano do Ensino 
Fundamental II, conforme desempenho dos candidatos na prova.  

1. Inscrições  
Período: 20/09/2019 a 02/10/2019  
As inscrições poderão ser feitas ou entregues na Secretaria do Instituto Noroeste (Rua 9 de Julho, 175 - 
Centro Birigui – SP - Cep: 16200-060 - Fone: (18) 3649-4010 - horário 7h às 12h e das 14h às 17h.) ou pelo 
site do www.noroeste.br.  
 
As bolsas de estudo poderão permanecer até o final do segmento que foram concedidas, se o aluno 
mantiver um ótimo rendimento escolar e atitudes comportamentais conforme nosso regimento.  

2. Realização da prova  
Dia 05 de outubro de 2019 - das 9h às 11h (domingo)  
 
Local da prova:  

 Para os candidatos as bolsas do 1º ano Ensino Fundamental I, entrada pela portaria da educação 
infantil da rua 9 de Julho. 

 Para os candidatos as bolsas do 6º ano Ensino Fundamental II, entrada pela portaria principal na 
rua 9 de julho. 
 

3. Material pessoal necessário: 
Caneta esferográfica preta ou azul, lápis preto, régua e borracha. 
 

4. Documentos necessários para a realização da prova 
O candidato deverá apresentar, no dia da prova, um documento com foto como RG ou carteira de 
estudante. Recomenda-se chegar com ao menos 15 minutos de antecedência do horário da prova.  
 

5. Provas  
A prova dos candidatos para as bolsas do 1º Ano Ensino Fundamental I, terão 15 questões de múltipla 
escolha sendo:  10 de Língua Portuguesa e 5 de Matemática. Em caso de empate, a classificação será feita 
pela maior nota na disciplina de Língua Portuguesa.  
 
A prova dos candidatos para as bolsas do 6º Ano Ensino Fundamental II, terão 20 questões de múltipla 
escolha sendo:  10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 1 proposta de redação. Em caso de empate, 
a classificação será feita pela melhor nota na Redação.  
 
ATENÇÃO: Os cadernos de questões serão mantidos na Escola.  
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6. Bolsas de estudo  
 
Para cada turma será concedida a Bolsa de Estudos que seguem:  
 
1º Ano Ensino Fundamental I 
Primeiro lugar: 50%  
Segundo lugar: 30%  
Terceiro lugar: 20%  
 
6º Ano Ensino Fundamental II 
Primeiro lugar: 50%  
Segundo lugar: 30%  
Terceiro lugar: 20%  
 
ATENÇÃO:  
A bolsa de estudo não inclui material didático. 
As bolsas de 50% serão bolsas sociais, sendo necessário a apresentação de documentos para efetivação do 
benefício, seguindo os critérios de bolsa social conforme edital de bolsa social Metodista. 
  
 

7. Divulgação dos Resultados 
Os resultados serão divulgados no site do Instituo Noroeste (www.noroeste.br) ou poderá ser consultado 
na secretaria do colégio no dia 14 de outubro de 2019 e serão afixados no mural da Escola.  
 

8.  Matrículas  
As matrículas serão realizadas na Secretaria da Escola no período específico a ser divulgado posteriormente 
para garantia da vaga e do desconto juntamente com a classificação. 
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Direção Pedagógica 
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