
EDITAL & INSCRIÇÃO



PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSAS AFRODESCENDENTES DO
ENSINO MÉDIO 2022

EDUCANDÁRIO PEDACINHO DO CÉU

Prezada Família,

Comunicamos que o Processo de Seleção de Bolsas Afrodescendentes do Ensino

Médio 2022 para o ano letivo de 2022 está aberto a partir desta data. Nesse

processo, composto de inscrição, avaliação diagnóstica, entrevista com equipe

técnico-pedagógica e comprovação documental, estão disponíveis vagas para as

turmas da 1ª à 3ª série do Ensino Médio para o ano de 2022.

1. SOBRE O PROCESSO

1.1 Processo de Seleção de Bolsas do Ensino Médio, em sua 1a edição de 2022, é

destinado ao público-alvo abaixo especificado e objetiva a concessão, por

liberalidade e na forma ajustada neste Regulamento, de bolsas de estudo para

ingresso no corpo discente da instituição no ano letivo de 2022.

1.2. O concurso será organizado pelo Educandário Pedacinho do Céu em todos os

seus aspectos, sendo as informações pertinentes disponibilizadas em sua página na

internet (www.pedacinhodoceu.com.br).

1.3 Serão disponibilizadas ao todo o número de 30 (trinta) bolsas para o Ensino

Médio, distribuídas entre 10 (dez) bolsas integrais para o ano letivo de 2022 +

módulo completo, 10 (dez) bolsas de 50% para o ano letivo de 2022 + módulo

completo e 10 (dez) bolsas de 30% para o ano letivo de 2022 + módulo completo.

http://www.pedacinhodoceu.com.br


2. DO PÚBLICO ALVO

2.1 O concurso é destinado exclusivamente à estudantes afrodescendentes, que

estejam cursando entre o 9o ano do Ensino Fundamental à 2a série do Ensino

Médio em 2021, ou seja, estudantes que cursarão da 1a série do Ensino Médio à 3a

série do Ensino Médio em 2022.

3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

3.1 As inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSAS

AFRODESCENDENTES DO ENSINO MÉDIO 2022 serão gratuitas e estarão

abertas a partir de 03/11/2021 até 13/11/2021, podendo ser suspensa a qualquer

momento, mediante a disponibilidade de vagas, devendo ser realizada por meio de

cadastramento prévio na página (www.pedacinhodoceu.com.br), não podendo as

famílias alegar ignorância ou desconhecimento das regras aqui postas.

3.2 O concurso será realizado em duas etapas,sendo: a 1a etapa será constituída da

realização de uma prova técnica de conhecimento específico nas matérias do ano

letivo cursado em 2021; A 2ª etapa será uma entrevista individual com o candidato e

familiares (o candidato só participará da 2a etapa, caso tenha participado e tenha

sido aprovado na 1a etapa).

4. DA INSCRIÇÃO

4.1 A inscrição para participar do PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSAS

AFRODESCENDENTES DO ENSINO MÉDIO 2022 deverá ser feita

necessariamente pelo responsável financeiro do candidato. Para tal, deve-se ler a

íntegra deste edital e realizar a inscrição do candidato no site

www.pedacinhodoceu.com.br.

4.2 Inscrição WEB

a) Para a realização da inscrição do candidato no PROCESSO DE SELEÇÃO

DE BOLSAS AFRODESCENDENTES DO ENSINO MÉDIO 2022, é

necessário que o responsável financeiro faça o preenchimento e realize a



assinatura da Ficha de Inscrição digitalmente. Além disso, é necessário

anexar toda a documentação solicitada no item 2.2 deste edital na

plataforma online. Nessa modalidade não é necessário finalizar a inscrição

do candidato na secretaria, uma vez que, concretizando a inscrição via web,

o candidato já estará inscrito para realizar a avaliação diagnóstica.

b) Ao concretizar a inscrição do candidato via web, o responsável financeiro

receberá, em seu e-mail, a Ficha de Inscrição e posteriormente o Cartão de

Inscrição do candidato, contendo o dia, o horário da prova, materiais que

podem ser levados e informações referentes ao processo.

c) É importante destacar que todas as informações declaradas na Ficha de

Inscrição bem como em toda a documentação anexada digitalmente pelo

responsável financeiro do candidato na plataforma de inscrição online são

de sua inteira responsabilidade.

d) A secretaria do Educandário Pedacinho do Céu fará a conferência de toda a

documentação fornecida pelo responsável. Caso seja apurada alguma

irregularidade ou divergência nas informações e / ou na documentação

fornecida, a secretaria entrará em contato com o responsável para fins de

regularização.

e) Caso o responsável financeiro não regularize todas as pendências

informadas dentro do prazo estabelecido pela secretaria, o Educandário

Pedacinho do Céu poderá realizar o cancelamento da inscrição do

candidato.

4.3 Documentação

a) Para a realização da inscrição no PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSAS

AFRODESCENDENTES DO ENSINO MÉDIO 2022, será necessário que o

responsável financeiro do candidato anexe na plataforma online toda a

documentação solicitada a seguir:

i) Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento do

candidato;

ii) Cópia da carteira de identidade do responsável;



iii) Foto recente do candidato;

iv) Cartão de vacinação contra a COVID-19 atualizado (com uma

dose e programado a segunda,  ou com duas doses aplicadas);

v) autodeclaração como pessoa negra preenchida e assinada

b) A foto do candidato deverá ser anexada na plataforma online, em formato

digital, no momento da sua inscrição pelo responsável financeiro. A foto do

candidato poderá ser tirada até mesmo por celular, mas deverá ser recente e

apresentar apenas a sua imagem nítida com fundo branco, sem uso de

adereços tais como boné, chapéu, passadeiras, laços ou correntes.

c) Somente será validada a inscrição cuja documentação esteja completa, com

seus formulários devidamente preenchidos.

d) Caso o candidato seja proveniente de uma instituição de ensino cuja

organização de séries e / ou do calendário escolar seja diferente, tais como

a Escola Pan Americana da Bahia, colégio no exterior ou afins, será

necessário apresentar uma declaração de equivalência de séries no dia da

avaliação diagnóstica.

5. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

5.1 A avaliação será realizada no dia 20 de novembro de 2021 no horário agendado

e comunicado por e-mail dos inscritos no processo seletivo;

5.2 O Educandário Pedacinho do Céu poderá, ao seu critério, ajustar a data da

prova ou até mesmo cancelar a realização deste concurso a seu critério, o que não

gerará direito adquirido ao candidato em realizá-la, ficando a seu cargo, na primeira

hipótese, o comparecimento às dependências do Colégio na nova data designada,

sob pena de desclassificação, ainda que o candidato apresente justificativa médica

pela ausência no dia da prova;

5.3 A prova terá 40 (quarenta) questões objetivas corrigidas por sistema eletrônico;



5.4 A correção da prova do candidato será feita apenas em relação às questões

concluídas. Às questões não finalizadas, qualquer que seja o motivo, não será

atribuída qualquer pontuação;

5.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova

acompanhado dos responsáveis, com antecedência de 30 minutos do horário

previsto, sob pena de desclassificação, portando o cartão de confirmação enviado

por email, RG com foto atual, portando material para realização composto de caneta

esferográfica de tinta azul, lápis ou lapiseira, borracha, régua e apontador (caso use

lápis), apenas;

5.6 Durante a realização da prova não serão permitidas consultas ou comunicação

entre candidatos, sob pena de imediata desclassificação do concurso por

inobservância das regras deste Regulamento;

5.7 A prova será acompanhada pela Coordenação Pedagógica. Caso os mesmos

constatem qualquer irregularidade praticada pelo candidato, poderão reter a prova, à

qual será atribuída a nota 0 (zero);

5.8 Utilização de máscara obrigatória em 100% do tempo que as pessoas

permanecerem nas dependências da escola. Haverá aferição de temperatura na

portaria e, caso apresente febre (temperatura acima de 37,5ºC) o candidato não

poderá entrar nas dependências da escola;

5.9 O candidato não poderá comparecer à escola se apresentar sinais gripais ou

febre. É necessário que a família esteja atenta a este item, pois as pessoas que

frequentam o ambiente escolar devem estar em conformidade com o Decreto da

Prefeitura emitido em abril de 2021. Havendo este caso, a família deverá entrar em

contato com a Secretaria da escola para informar a situação e reagendar a

avaliação, caso hajam vagas e/ou outro dias disponíveis.

5.10 Não será permitido o uso de máquina de calcular ou similares nem o acesso a

qualquer fonte de consulta.



6. ENTREVISTA TÉCNICO-PEDAGÓGICA

6.1 A entrevista técnico pedagógica será agendada após publicação do resultado da

avaliação diagnóstica, em data e horários agendados pelo Educandário Pedacinho

do Céu, não podendo haver escolha da data pela família, comunicado aos

estudantes e familiares através de email, e serão convocados para a entrevista 60

(sessenta) candidatos, ou seja, o dobro do número de bolsas.;

6.2 A entrevista ocorrerá com a presença da Direção da instituição, Coordenação

pedagógica e Psicóloga educacional, tendo a sua duração entre 20 a 40 minutos,

Podendo conter perguntas acerca da vida escolar e da vida pessoal do aluno para

melhor conhecimento e compreensão do comprometimento do aluno para com os

estudos e para com a escola, além de ser avaliado o engajamento do candidato e de

seus responsáveis;

6.3 A entrevista ocorrerá de modo remoto, através da plataforma Google Meet, em

horários e dias especificados do cartão a ser enviado para o e-mail disponibilizado

na inscrição, e não será permitida a entrada na plataforma com outro e-mail;

6.4 Para a realização da entrevista será necessário que a câmera e microfone do

candidato estejam ligados, sob pena de não realização da entrevista;

6.5 No dia da entrevista o candidato deverá levar E entregar a secretaria da escola a

documentação que comprove a vulnerabilidade social e/ou financeira , podendo ser

contracheque, extrato bancário, comprovação de despesas médicas, entre outros;

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E MATRÍCULA

7.1 O resultado será comunicado através do site oficial do colégio e redes sociais,

podendo ser consultada a lista classificatória e a correção das provas, pessoalmente

pelo candidato, no Colégio Integral, mediante agendamento.

7.2 Serão divulgadas uma lista com os 30 (trinta) candidatos que forem

contemplados com as bolsas e uma segunda lista de espera para caso um dos 30

contemplados não compareçam para a matrícula.



7.3 Não caberá recurso para alteração da nota atribuída na avaliação, que é

soberana, salvo para retificação de erro material na soma das notas, o qual deverá

ser protocolado no setor de matrícula do Colégio no prazo de 02 (dois) dias úteis

contados da divulgação.

7.4 O Educandário Pedacinho do Céu divulgará o resultado final através do site

oficial do colégio e redes sociais, onde os candidatos deverão comparecer à escola

e efetivar sua matrícula em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de perder o benefício

da bolsa

7.5 É de responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os

atos referentes a este concurso, bem como manter atualizados os dados cadastrais

registrados na inscrição.

7.6 Todo candidato menor de 18 (dezoito) anos, para efetuar a matrícula, deverá

estar acompanhado de seu responsável legal, que deverá apresentar os

documentos de RG e CPF.

7.7 Após o prazo de 5 (cinco) dias úteis, na falta de matrícula, o benefício será

disponibilizado a outros candidatos aprovados na sequência, mediante nova

publicação.

8. CANCELAMENTO DA BOLSA

8.1 O desconto poderá ser cancelado definitivamente nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação incompleta;

b) Ter sua autodeclaração como pessoa negra não confirmada;

c) Constatação de inautenticidade de documento apresentado ou falsidade de

informação prestada pelo responsável;

d) Não realização da matrícula do(a) aluno(a), dentro do prazo estipulado;

e) Transferência do(a) aluno(a) beneficiado(a);



f) Falta grave praticada pelo aluno, prevista no Regimento Interno, durante o

período de aulas;;

g) Apresentação de ausências nas aulas sem justificativa médica por período

maior há uma semana;

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 É de inteira responsabilidade do(a) candidato (a) e/ou de seu responsável legal,

a observância dos prazos estabelecidos bem como o acompanhamento de

eventuais alterações.

10.2 Não serão recebidos processos de Inscrição fora dos prazos estabelecidos

neste edital.

10.3 O(A) candidato(a), ou o seu responsável legal, responde juridicamente pela

veracidade e autenticidade das informações prestadas, sendo que a apresentação

de documentos inidôneos e/ou de informações falsas implicará no cancelamento da

bolsa de estudo, estando sujeito as penalidades legais.

10.4 Os casos omissos ou controversos serão resolvidos pela comissão de Seleção

do Educandário Pedacinho do Céu.

10.5 O presente Regulamento entra em vigor a partir do dia 03 de novembro de

2021.

Sem mais.

Educandário Pedacinho do Céu

Contato: selecaobolsas@pedacinhodoceu.net

Rua do Boiadeiro, 15 - Águas Claras.  Salvador -  Bahia.

mailto:selecaobolsas@pedacinhodoceu.net



