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A Fundação Valeparaibana de Ensino - FVE torna pública a realização do 

Concurso de Bolsas para o 1º ano do Ensino Médio/Técnico do Colégios Univap– 
Unidade Centro. 

Os candidatos serão selecionados segundo os critérios de desempenho 
acadêmico neste Concurso de Bolsas e análise socioeconômica. 

A seleção será feita através da aplicação de uma Prova de Conhecimentos, na 
forma de múltipla escolha, contendo 20 questões de Língua Portuguesa, 20 questões 
de Matemática e 10 questões de Conhecimentos Gerais. 

 

INSTRUÇÕES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

1. DOS CANDIDATOS 

Para participação no Processo Seletivo de que trata o presente Edital, o candidato 
deverá: 

1.1.  estar regularmente matriculado e cursando ensino regular no ano letivo de 
2019, o 9º (nono) ano do Ensino Fundamental II em escolas da rede pública ou 
privada; 

1.2. submeter-se à prova de conhecimentos gerais na data designada; 

1.3. cumprir todos os demais requisitos previstos neste Edital. 

 

 

2. INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE BOLSAS 

2.1. O período de inscrição para o Concurso de Bolsas Ensino Médio/Técnico 
2020 será de 20 de julho a 10 de setembro de 2019. 

2.2. A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pela internet, na página 
www.colegiosunivap.com.br, quando será gerada a ficha de inscrição. 

 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PELO CONCURSO DE BOLSAS 2019 

3.1. Serão atribuídas notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) às provas de Língua 
Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 

3.2. Serão considerados reprovados os candidatos que obtiverem nota inferior a 4,0 
(quatro) na média final. 
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3.3. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da média 
aritméticas notas obtidas nas provas de Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Gerais. 

 

  

 

4. O CURSO 

4.1. O Ensino Médio/Técnico do Colégio Univap- Unidade Centro será oferecido em 
regime parcial, período da manhã, das 7h às 12h30min.  

4.2. O Curso terá as suas atividades desenvolvidas de segunda a sábado, 
ocorrendo aulas pelo menos uma vez por semana no período da tarde. 

4.3. Cursos oferecidos de Ensino Médio concomitante com os seguintes técnicos: 

 

4.4. A formação das turmas para os cursos abrangidos no presente Edital estará 
condicionada à efetivação da matrícula de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) alunos 
por curso até a data prevista para início do ano letivo de 2020, caso contrário, 
o curso poderá não ser oferecido a critério do Sistema FVE/Univap de 
Educação. 

4.5. Na ocorrência de empate na classificação dos candidatos, será contemplado, 
aquele com o menor número de inscrição. 

4.6. O aluno que for reprovado em um ano letivo terá automaticamente cancelada 
sua Bolsa de Estudos. 

4.7. A Bolsa de Estudos só é válida para o Ensino Médio/Técnico no Colégio 
Univap- Unidade Centro, não sendo transferível para outras unidades 
equivalentes existentes no Sistema de Ensino FVE/UNIVAP. 

 

 

Colégio “Antônio Teixeira 
Fernandes” – São Jose dos Campos 

Colégios Univap – Unidade Centro 

Cursos 

Administração 

Análises Clínicas 

Eletrônica 

Informática 

Publicidade 

Química 
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5. DATA E HORÁRIO DA PROVA 

Data: 15 de setembro de 2019 

Horário: 8h30min às 12h30min 

 

 

6. LOCAL DA PROVA 

Rua Paraibuna, 75 ou Travessa João Friggi, 28 (estacionamento) 

Bairro Centro 

São José dos Campos - SP 

12245-720 - São José dos Campos, SP - Brasil 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

a) Recomenda-se que o candidato identifique com a devida antecedência o local 
onde fará a prova. 

b) No dia da prova, o candidato deverá estar no local com uma hora de 
antecedência, munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 

c) Documentos exigidos para a realização da prova: 

 Comprovante de inscrição impresso, emitido pela internet. 

 Documento de identidade original. 

 

 

7. CHAMADAS E MATRÍCULAS 

A lista dos aprovados, pelo número de inscrição do candidato, será divulgada 
a partir de 18/09/2019. 

 

7.1. Entrega da documentação 

19/09/2019 a 25/09/2019 na secretaria do Colégio Univap – Unidade Centro. 

7.2. Período de matrícula para bolsistas  

25/09/2019 a 19/10/2019 na secretaria do Colégio Univap – Unidade Centro. 

 

7.3. Procedimentos para a matrícula: 
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a) Assinar o Requerimento de Matrícula e o Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais emitidos pela secretaria da Unidade no ato da matrícula. 

b) Relação de documentos necessários para a matrícula: 

 2 fotos 3x4; 

 1 cópia da Certidão de Nascimento do Aluno; 

 1 cópia do RG e CPF do Aluno; 

 1 cópia do RG e CPF dos Pais ou Responsáveis; 

 1 cópia do comprovante de residência; 

 Declaração provisória atestando que o aluno está matriculado no 9º ano 
do Ensino Fundamental. Esse documento tem caráter provisório e 
deverá ser substituído pela entrega do Histórico Escolar antes do início 
das aulas. O deferimento da matrícula fica condicionado à entrega do 
Histórico Escolar. 

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos ao presente Edital e que vierem a ocorrer durante a 
realização do Concurso de Bolsas 2020, que está compreendida entre o início das 
inscrições e a data prevista como limite para as matrículas, conforme este Edital serão 
resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso de Bolsas 2020, em caráter 
definitivo, da qual não caberá recurso. 

Os candidatos inscritos, que tenham alguma necessidade especial, que 
demandem de prova diferenciada, deverão requerê-la pessoalmente, ou através de 
procuração protocolada na Secretaria do Colégio, depois de efetivada a inscrição. 

 

São José dos Campos, agosto de 2020. 

 

 

Comissão Organizadora 

Colégios Univap – Unidade Centro 

Colégio Técnico “Antônio Teixeira Fernandes” 


