
CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS 
CONCURSO DE BOLSAS 

Regulamento: 

 

 

1. Este concurso é aberto à comunidade em geral, exceto alunos que estejam estudando no CCBEU ou que nele 

estudaram nos últimos dois anos, com idade igual ou maior que 10 (dez) anos.  

 

2. Serão realizadas duas provas diferentes, levando-se em consideração a idade dos participantes na data da 

realização da prova. Uma das provas será destinada aos candidatos de 10 a 13 anos e a outra prova aos candidatos 

de 14 anos em diante. 

 

3. A bolsa objeto deste concurso é para o curso de Inglês ou Espanhol, carga horária regular semestral, excetuando-se 

cursos de férias durante os meses de janeiro e/ou julho e o candidato contemplado deverá usufruir do desconto 

IMPRETERIVELMENTE durante o xº semestre de 20xx, na unidade do CCBEU Cubatão. 

 

 

3.1 Em caso de cancelamento ou desistência do curso durante o xº semestre de 20xx, o aluno perderá 

automaticamente a bolsa, não tendo direito de usufruir do desconto em caso de retorno futuro ao CCBEU. 

 

4. Candidatos que já tenham algum conhecimento do idioma deverão submeter-se a um teste de colocação no ato da 

matrícula para que seja avaliado o nível que o mesmo deverá cursar. 

4.1 .  O horário das turmas, carga horária regular, será definido pelo CCBEU, quando da montagem de seu 

quadro de classes para o xº semestre de 20xx. 

4.2 .  Será observada na manutenção das classes abertas no quadro mencionado no item 5.1 a regra do número 

mínimo de alunos por classe, conforme regulamentação interna do CCBEU. 

4.3 . A bolsa que não for utilizada no xº semestre de 20xx perderá sua validade. 

4.4 . O CCBEU não se responsabiliza pela incompatibilidade entre os horários oferecidos e a disponibilidade 

de horário do candidato ganhador da bolsa. 

4.5 . A bolsa é pessoal e intransferível. 

4.6 . A bolsa não é cumulativa com qualquer outro tipo de desconto a que o aluno tenha ou venha a ter direito, 

exceto o desconto de apresentação de novos alunos, denominado “Thanks Buddy”. 

 

6. Serão aceitas 80 inscrições no total. 

6.1. O período de inscrições ocorrerá 2 meses antes da prova. As inscrições poderão ser realizadas na 

secretaria do CCBEU. 

6.2. Caso o número de 80 inscrições seja atingido às inscrições estarão automaticamente encerradas. 

 

7. Para participar do concurso de bolsas, objeto deste regulamento, o candidato deverá realizar sua inscrição na 

Secretaria do CCBEU, Cubatão, portando documento de identidade com foto, no qual conste a data de 

nascimento. 

7.1. Caso o candidato seja menor de idade e não possua documento de identidade, poderá trazer a certidão de 

nascimento. Neste caso, também deverá ser apresentado o documento de identidade do responsável. 

7.2. O candidato menor de 18 anos deverá comparecer acompanhado de seu responsável legal, o qual assinará 

a ficha de inscrição. 

7.3. O candidato deverá trazer 1 Kg de alimento não perecível (não será aceito sal ou açúcar) ou 1 litro de 

óleo de cozinha. O produto das inscrições será doado a uma Instituição de Caridade. 



 

8. O concurso será composto de uma avaliação escrita, a ser realizada no dia xxxxx, com início às 10h e término às 

10h50 maiores de 14 anos e as menores com início às 11h e término às 11h50, NA SEDE DO CCBEU, em 

CUBATÃO, à Avenida Joaquim Jorge Peralta, 423. O candidato que terminar a prova antes do horário previsto 

poderá retirar-se da sala. Ao ser determinado o encerramento, todas as provas serão recolhidas. 

8.1 . A prova será composta de 50 questões de múltipla escolha sobre Conhecimentos Gerais e Atualidades. 

8.2. No dia da prova o candidato deverá estar de posse de seu documento de identidade com foto (ou 
certidão de nascimento) e da ficha de inscrição no concurso, sendo desclassificado, caso não 
apresente um ou ambos os documentos mencionados. 

  

9. Outro fator de desclassificação no concurso será o atraso do candidato, que deverá se apresentar para a prova com 

antecedência de 15 (quinze) minutos em relação ao inicio desta, ou seja, às 9h45 e 10h45. 

 

10. A correção das provas será realizada pelo corpo docente do CCBEU. As questões terão o mesmo valor (1 ponto), 

sendo a média final a somatória das questões corretas. O CCBEU não disponibilizará o gabarito e não realizará 

revisão de prova. 

 

11. O resultado do concurso será fixado na secretaria da escola na segunda-feira após o sábado de prova, a partir 

das 14 horas. Os candidatos premiados deverão comparecer ao CCBEU Cubatão para a formalização da 

matrícula a partir da divulgação do resultado. 

 

12. Os prêmios serão distribuídos, conforme relacionados a seguir: 

� 1º colocado: Bolsa de 100% (cem por cento) nas mensalidades para o xº semestre de 20xx; 

� 2º colocado: Bolsa de 75% (setenta e cinco por cento) nas mensalidades para o xº semestre 

de 20xx; 

� 3º ao 5º colocados: para cada um, bolsa de 50% (cinqüenta por cento) nas mensalidades 

para o xº semestre de 20xx; 

� 6º ao 10º colocados: bolsa de 20% (vinte por cento) nas mensalidades para o xº semestre 

de 20xx. 

� 11º ao 15º colocados: bolsa de 15% (quinze por cento) nas mensalidades para o xº 

semestre de 20xx. 

 

 

Todos os participantes que não se enquadrarem nas situações anteriores e que realizarem a prova 

receberão desconto de 10% (dez por cento) nas parcelas do xº semestre de 20xx. 

12.1. Não estão inclusos no valor da bolsa os valores do material didático e para-didático e despesas de 

caráter pessoal, como condução, por exemplo. 

12.2. Para a manutenção da bolsa nos semestres seguintes, o aluno deverá obter APROVAÇÃO após a 
realização de todas as avaliações do semestre. 

12.3. Em caso de empate, o desempate será feito segundo os critérios abaixo, na respectiva ordem: 

1º) por idade, iniciando-se pelo de menor idade conforme declarado na ficha de inscrição;  

2º) por número de inscrição, iniciando-se pelo  número menor. 

13. Serão sumariamente desclassificadas quaisquer inscrições que estiverem preenchidas em desacordo com as 

disposições constantes no presente regulamento. Portanto, no ato da inscrição o candidato deverá conferir sua 

ficha de inscrição com o/a atendente. Não serão aceitas reclamações posteriores. 



14. Ao inscreverem-se para o referido concurso, os candidatos e seus responsáveis estarão concordando tacitamente 

com todas as normas contidas no presente regulamento. Os casos omissos, as dúvidas, porventura suscitados, 

serão solucionados pela Diretoria do Centro Cultural Brasil Estados Unidos - Cubatão. 

 

CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS 


