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EDITAL

ASSUNTO: Processo de ingresso de Alunos ao
1º Ano do Ensino Fundamental em 2018.

Número total de vagas 85 (oitenta e cinco)
Funcionamento: turno da tarde – 13h às 17h30min
AS 85 VAGAS SERÃO PREENCHIDAS EM DUAS ETAPAS

1ª ETAPA: com inscrição até 06 de julho, para Irmãos de Alunos já em curso no Colégio em
2017, Filhos de Professores e Funcionários; Alunos das Escolas Conveniadas e
Filhos de Ex-Alunos.
Observação:
1) Para Filhos de Ex-Alunos são reservadas 10 (dez) vagas. Se a
quantidade de inscritos exceder esse número, será realizado sorteio.
2) Candidatos que não se inscreverem no período marcado, participarão do processo
seletivo em igualdade de condições com os candidatos da 2ª ETAPA, em um sorteio
geral, no dia 28 de setembro de 2017.

2ª ETAPA: para candidatos que não pertençam aos grupos descritos no item 1ª ETAPA.
Número de vagas disponíveis a ser divulgado em 7 de agosto.
Os Responsáveis por Candidatos para esta 2ª ETAPA, deverão fazer a inscrição, no
período entre 08 de agosto e 25 de setembro, na Secretaria do Colégio, para um
encontro com as Coordenações. Oportunidade para se conhecer o espaço físico da
escola, a sua Proposta Pedagógica e outras informações sobre o São Vicente.
Visita do 1º Ano do Ensino Fundamental:
- 16 de agosto às 16h30min
- 20 de setembro às 16h30min

O sorteio de vagas será no dia 28 de setembro (quinta-feira), às 9h, no auditório do
Colégio. Para aqueles que não puderem acompanhar a realização do mesmo, o
resultado será publicado no site institucional, 24 horas após a apuração.
Para inscrição ao sorteio, são necessários:
a) Certidão de Nascimento original e xerox - (documento de identidade, não serve!).
b) Pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais) – (pagamento não reembolsável).
Os Responsáveis pelos Candidatos sorteados deverão confirmar o interesse em
participar da ‘Convivência’, até o dia 06 de outubro, na Secretaria do Colégio. Para tal,
é necessário apresentar:
a) Duas (2) fotos recentes tamanho 3x4.
b) Cópia do CPF e Identidade dos Responsáveis.
c) Cópia de documento que contenha a descrição do desempenho do Aluno
(boletim, portfólio, etc.)
d) Cópia de comprovante de residência;
e) Pagamento da taxa de R$ 120,00 (cento e vinte reais), na Tesouraria do
Colégio.

Convivência – dia 19 de outubro, das 7h30min às 12h.
Observação: Caso não sejam preenchidas todas as vagas para a Convivência desta data, os
sorteados a partir do número de vagas oferecidas em 7 de agosto poderão ser
posteriormente convidados a preenchê-las até o número final das vagas
disponíveis.

Direção e Coordenações.
Colégio São Vicente de Paulo.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 2017.

