
Concurso para bolsas de estudo 2022 

 

                Regulamento 

                 

                1.  O Colégio PXS Flamboyant, associação civil de direito privado, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 10.295.382/0001-81, com sede no Estado de Goiás, situado na Av. Jorge 

Martins, 315, Vila Maria José, Goiânia - GO, CEP: 74.815-480, promove o Concurso Bolsas de 

Estudos, de caráter exclusivamente cultural, não vinculado a qualquer modalidade de sorteio, 

nem vinculado à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. 

                 

                1.1  O objetivo é apoiar jovens criativos e inteligentes que desejam ingressar no 

Colégio PXS Flamboyant. Para isso, será(ão) concedida(s) bolsa(s) de estudos, nos termos do 

artigo 3º, II Lei nº 5.678/71 e do artigo 30 do Decreto nº 70.951/72. 

                 

                2.  Este concurso é destinado aos estudantes que estão cursando o 5º ano do 

Ensino Fundamental e o 9º ano do Ensino Fundamental. 

                 

                3.  As inscrições para o concurso de bolsas de estudo são gratuitas e devem ser 

feitas pela internet, no site www.colegiopxsflamboyant.com.br, durante o período de 

20/10/2021 a 19/11/2021. 

                 

                4.  A prova será composta de questões de múltipla escolha (a, b, c, d, e), sendo 

um total de:  

4.1 6º ano do Ensino Fundamental anos iniciais - 50 questões 

1ª série do Ensino Médio – 90 questões 

As provas serão realizadas de forma on-line através de um link a ser encaminhado ao 

número de WhatsApp informado no ato da inscrição no dia 20/11/2021 (sábado) às 8:00 da 

manhã. 

                 

                5.  A prova terá duração de 4 (quatro) horas não prorrogáveis, incluindo o prazo 

para marcação das questões. 

              



                6.  Os candidatos serão contemplados com bolsas de estudo, conforme a nota 

obtida na prova, que serão válidas para as séries citadas no item 4.1 e sendo estas bolsas 

intransferíveis. 

                 

                7.  Os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior à metade da 

pontuação do 1º colocado do concurso de bolsas poderão obter premiações extras ou 

descontos nas mensalidades escolares do Colégio PXS Flamboyant  (variando de 10% a 80%), 

após avaliação prévia do desempenho dos alunos no concurso e nas séries anteriores, ficando 

esse benefício vinculado a uma entrevista do aluno com a Coordenação/Direção, facultando a 

esses a possibilidade do não oferecimento de qualquer desconto. 

                 

                8.  Em caso de empate nas notas dos alunos, a bolsa será fornecida pela ordem 

da inscrição realizada no site da escola.  

                 

                10.  Não poderão participar do concurso de bolsas os alunos que já estudam no 

Colégio PXS Flamboyant. 

                 

                11.  O resultado do Concurso de Bolsas será divulgado exclusivamente pela 

coordenação da escola no dia 23/11/2021 no Colégio PXS Flamboyant, podendo esse facultar 

sua publicidade no site a partir do dia 24/11/2021. 

                 

                12.  As bolsas de estudo são: 

                 

                • Valor aproximado de R$ 11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte reais) 

referente a 12 parcelas do ano letivo de 2022. Nesse valor não estão inclusos quaisquer 

benefícios complementares, tais como material didático, avaliações extras, uniformes, reforço 

escolar ou aulas extras. A bolsa de estudo é personalíssima e intransferível, destinada somente 

ao aluno que figurar em 1º lugar da série que se candidatou, com a documentação escolar e 

pessoal, válida e oficial. O candidato contemplado com a bolsa de estudos se compromete, sob 

pena da perda do benefício a qualquer momento, em obter frequência mínima de 80% das 

aulas além de ter nota mínima de 8,0 pontos em todas as disciplinas da grade curricular do ano 

letivo de 2022 fornecida pela instituição escolar promotora do concurso de bolsas. 

 

                13.  O aluno só poderá usufruir da premiação matriculando-se no próprio colégio, 

ficando vedada a possibilidade de transferência ou resgate em espécie da premiação caso 

venha a sair do colégio. 



                 

                14.  Para efetivar a matrícula no Colégio PXS Flamboyant, o aluno deverá estar 

com a documentação escolar e pessoal em dia, sendo cancelado o benefício caso seja 

detectado qualquer irregularidade na sua documentação, antes e após o concurso de bolsas. 

 

Goiânia, 20 de outubro de 2021. 


