
 

2º EDITAL BOLSA DE ESTUDOS REDE DE ENSINO CERTO - 2018 

  

A REDE DE ENSINO CERTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

estabelecidas disposições legais e critérios institucionais, torna público o presente 

Edital para os (as) interessados (as) em inscrever-se no PROCESSO DE 

SELEÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, para o ano de 2019, de 

acordo com os seguintes critérios: 

1-DO OBJETO: o objeto do presente Edital é a concessão de Bolsas de estudos 

com DESCONTOS de ATÉ 100% (CEM POR CENTO). Processo seletivo válido. 

PARA ESTUDANTES DE TODAS AS SÉRIES/ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II E DO ENSINO MÉDIO, PARA ALUNOS QUE NÃO 

PERTENÇAM A REDE DE ENSINO CERTO.  

2- DAS VAGAS: o presente Edital contempla concessão de 15 (quinze) vagas para 

bolsas de estudos PARA CADA  SÉRIES/ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E 

ENSINO MÉDIO  em todas as escolas da Rede Certo de Ensino do Distrito 

Federal, PARA O ANO DE 2019. 

3- DAS INSCRIÇÕES: o (a) candidato (a) interessado (a) deverá fazer sua 

inscrição através do site: www.rededeensinocerto.com.br, ou nas Secretarias 

Escolares dos Colégios Certo preenchendo formulário e apresentando 

documentação necessária DO DIA 12/11 AO DIA 30/11 DE 2018. A INSCRIÇÃO É 

GRATUITA. 

4- DA DOCUMENTAÇÃO: o (a) candidato (a) deverá apresentar declaração ou 

cópia da carteira estudantil do ano cursado ou em curso em 2018 com foto.   Sendo 

a inscrição realizada ATRAVÉS SITE, o comprovante será enviado para o email 

cadastrado no formulário. No ato da prova de seleção o candidato deverá 

apresentar comprovante da inscrição e identidade ou qualquer documento 

com foto. 



5-DA PROVA: a prova de seleção será multidisciplinar com conteúdos de: 

gramática, história, geografia, ciências e redação, questões objetivas de 

múltipla escolha etc. O conteúdo será referente ao ano/série que o 

aluno/candidato estudou em 2018. O (a) candidato (a) deverá portar caneta 

azul. O (a) candidato (a) que não atingir no mínimo 30% (trinta por cento) dos 

pontos será automaticamente desclassificado. Em caso de empate, a 

prioridade será do (a) candidato (a) que obtiver maior pontuação nas 

questões de gramática. 

6- DA DATA E HORÁRIO: a prova de seleção acontecerá dia 01 de dezembro, 

SÁBADO, ÀS 9h, nos colégios Certo do DF (Taguatinga Sul, Taguatinga 

Norte, Ceilândia, Vicente Pires). O (a) candidato (a) deverá apresentar-se à 

Secretaria do Colégio Certo com 30min de antecedência. 

7- DO RESULTADO: o resultado da seleção estará disponível na sala de matrícula 

das unidades do COLÉGIO CERTO, dia 06 de dezembro de 2018 a partir das 14h. 

8- DA MATRÍCULA: O (a) CANDIDATO (a) SELECIONADO (a) TERÁ ATÉ O DIA 

10 DE DEZEMBRO de 2018 para efetuar sua matrícula na Rede Certo de Ensino. 

O NÃO CUMPRIMENTO DESSA EXIGÊNCIA incorrerá na perda do processo 

seletivo e consequentemente da bolsa de estudos.                                        

Taguatinga, 11 novembro de 2018. 

9- A Rede de Ensino Certo NÃO CONCEDERÁ RECURSOS, REVISÃO DE 

PROVAS OU DE CONTAGEM DE PONTOS. 

10- Os descontos não são cumulativos, ou seja, não se somam a outros a que o 

aluno porventura tenha direito. Deve-se, portanto, optar pelo MAIOR DESCONTO. 

Taguatinga, 11 novembro de 2018. 

                                                                      

Direção Rede de Ensino Certo. 

  


