
 

CONHECIMENTO & SOLIDARIEDADE 

em tempos de pandemia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento do Concurso BOLSÃO ALEXIS/2021 
 
 

1. O concurso está aberto para alunos que desejam matricular-se a partir do 2º ano do Ensino 

Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio no Centro Educacional Alexis Novellino. 

 

2. Os alunos que já possuem Bolsas ou Descontos no ALEXIS, ao participarem deste Concurso, 

receberão classificação conforme o resultado obtido nesta prova e poderão optar pelo maior 

percentual (o antigo ou o obtido no Concurso 2021). 

 

3. São oferecidas 30 (trinta) bolsas, sendo 20 (vinte) para o Ensino Fundamental e 10 (dez) para o 

Ensino Médio, distribuídas da seguinte forma: 

 

4. Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano):  1° Classificado: 100% 

2° e 3º Classificados: 50% 

4º e 5º Classificados: 30%  

6º ao 10º Classificados: 20% 

 

5. Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): 1° Classificado: 100% 

2° e 3º Classificados: 50% 

4º e 5º Classificados: 30% 

6º ao 10º Classificados: 20% 

 

6. Ensino Médio:  1° Classificado: 100% 

2° e 3º Classificados: 50% 

4º e 5º Classificados: 30% 

6º ao 10º Classificado: 20% 
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7. Concurso 

Devido à pandemia e às restrições sanitárias impostas por instrumentos legais, a avaliação se 

dará pelos seguintes documentos que deverão ser enviados por e-mail: 

a. Cópia do último Histórico Escolar ou Boletim anual de notas ; 

b. Cópia de Comprovantes de doação de sangue ao Hemolagos 

 

8. Pontuação: 

a. Será feita a média geral das notas registradas no Histórico Escolar ou Boletim anual; 

b. Será computado 10 pontos para cada comprovante de doação apresentado, desde que feito 

no período de 12 de novembro a 06 de dezembro de 2020, no Hemolagos. 

 

9. As inscrições serão feitas da seguinte forma: 

a. No site www.cean-alexis.com.br 

b. Período : de 16/novembro a 06/dezembro 

c. Preencher dados do candidato e de seu responsável; 

DADOS DO CANDIDATO:  
Nome: 

Endereço: 

Tel: 

Data de Nascimento: 

Escola que frequenta em 2020: 

Série que cursará em 2021:  

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO CANDIDATO: 

NOME:  _________________________________________________________________  

CPF: _______________________________     

d. Anexar Comprovantes de Doação de Sangue emitido pelo Hemolagos até o dia 27. 

ORIENTAÇÕES PARA DOAÇÃO DE SANGUE 
Local: Hemolagos 
Rua Barão do Rio Branco, 88 – Passagem – Cabo Frio (ao lado do Hospital Santa Izabel) 
Horário para doação: de segunda à quarta feira das 8h às 15h 
Telefones: (22) 99774-7988 (whatsapp) e (22) 2644-5076 
Faça contato para agendar e obter maiores informações 
PARA DOAR É NECESSÁRIO: 

 Ter entre 16 a 60 anos para efetuar a primeira doação; 

 Doadores frequentes podem doar até 69 anos 11 meses e 29 dias; 

 Estar saudável; 

 Pesar mais de 50 Kg; 

 Não estar em jejum; 

 Não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas; 

 Não estar grávida ou amamentando; 

 Não ingerir alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem à doação. 

Lembre-se de pedir o comprovante de doação e enviar pelo site no link do Bolsão 

citando o nome do candidato que está concorrendo ao Bolsão. 



 

10. No caso de igualdade de pontos, o desempate será feito pelos fatores: 

a. maior média anual em Língua Portuguesa; 

b. maior média anual em Matemática; 

c. maior idade. 

 

11. O resultado do concurso será divulgado no dia 10/dezembro, a partir das 10 horas,  no site do  Alexis 

publicando a classificação com o número de inscrição do candidato. 

 

12. As matrículas poderão ser feitas a partir da divulgação do resultado do concurso. 

 

13. As matrículas deverão ser efetivadas até às 13h do dia 18/dezembro, data limite de validade do 

BOLSÃO ALEXIS 2021. 

 

Cabo Frio, 12 de novembro de 2020 

 

Maria Rosele Novellino da Silva Torres 

Diretora 

 

 


