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EDITAL 2021 - PROGRAMA “MAIS PORTAS ABERTAS”
BOLSAS DE ESTUDO PARA ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

1- CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA “MAIS PORTAS ABERTAS”
O Programa “Mais Portas Abertas” de Bolsas de Estudo para Estudantes de Ensino Fundamental e Médio é
uma ação de um grupo de Investidores, conduzido em conjunto com A ESCOLA CETISA/TIMBÓ. O programa
visa oportunizar o desenvolvimento de alunos talentosos cujo perfil socioeconômico da família impossibilita o
pagamento integral das mensalidades escolares.

2- QUEM PODE PARTICIPAR
Podem participar do Programa “Mais Portas Abertas” os estudantes que pretendem se matricular nas
seguintes turmas/2022:
1.º ANO- MATUTINO
2.º ANO- MATUTINO
6.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano
1.ª série
2.ª série
Terceirão
3- CONCESSÃO DAS BOLSAS
Serão concedidas até 30 bolsas de estudos, distribuídas nas turmas acima citadas, com percentuais de 10% a
80% de desconto nas mensalidades. O material didático não está incluído.
O valor das bolsas será mantido enquanto perdurar o perfil socioeconômico das famílias, desde que o aluno
cumpra o regimento da escola.

4- PROCESSO DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS
A seleção dos estudantes será feita de acordo com os critérios descritos abaixo. Os documentos solicitados
serão analisados e a partir dessa análise será traçado um perfil do aluno. As bolsas serão distribuídas de acordo
com as necessidades e potencialidades de cada aluno.

Critérios de seleção:
123456-

Perfil socioeconômico
Histórico Escolar
Redação
Carta da Família (manuscrita e assinada)
Carta de Recomendação de um professor (manuscrita e assinada)
Entrevista

5- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS
O processo de seleção dos estudantes é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, formada por
professores externos à escola, indicados pelo Grupo de Investidores. Apenas a etapa de entrevista será
realizada por professores do Cetisa.

6-

INSCRIÇÕES

Data: 01.09.2021 a 24.09.2021
Horário: Das 8h às 11h. e das 14h às 16h.
Locais:
1.º ANO- MATUTINO, 2.º ANO- MATUTINO, 6.º ano e 7.º ano : UNIDADE CANTINHO FELIZ rua Petúnia, 210 Bairro Pe. Martinho Stein- Timbó- SC
Do 8.º ano ao Terceirão - UNIDADE CETISA/CENTRO na Avenida Getúlio Vargas, 222 – Centro – Timbó – SC
Os documentos para inscrição podem ser retirados nas secretarias das unidades Cetisa, site
www.cetisa.com.br, ou solicitados por whatsapp (47) 99271-1416 ou (47) 99185-0043.
Para efetuar sua inscrição, o aluno deve trazer:







Histórico Escolar
Carta da Família – Carta da família explicitando as razões pelas quais gostaria que seu filho estudasse
nesta Escola. Deve ser manuscrita e assinada.
Carta de um professor recomendando o aluno. Esta carta deve ser feita por um professor da escola
onde o aluno está matriculado atualmente.
Formulário de Perfil socioeconômico preenchido com os documentos solicitados anexados (disponível
no site, via whatsapp ou nas secretarias das escolas)
Documento de identidade ou carteirinha de estudante com foto,
Caneta, lápis e borracha (para fazer a Redação)

Importante: No momento da inscrição o aluno fará a Redação, cujo tempo de duração é de até 1 hora, e
as famílias devem se organizar para ficar esse tempo na Escola.
Não será permitida a entrada na Escola após 11h. e também após 16h.

7- RESULTADOS:
Na semana de 4 de outubro de 2021 a escola entrará em contato com os estudantes contemplados pelo
programa.

