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REGULAMENTO PARA O CONCURSO EXTERNO DE BOLSAS / 2023 
1a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 
 

 

1. O Colégio Arbos concederá benefícios aos 50 primeiros classificados no concurso de bolsas/2023 
na REDE ARBOS, para a 1ª série do ensino médio. 

2. A avaliação multidisciplinar do Concurso será organizada tendo o seguinte número de questões: 12 de 
Língua Portuguesa, 12 de Matemática, 12 de Ciências, 5 de História, 5 de Geografia, 9 de Inglês e uma 
produção de texto dissertativo-argumentativo, com duração total de 4 horas. 

3. Por se tratar de concurso, não haverá revisão de prova, vistas de prova ou deferimento de recurso 
de qualquer espécie. 

4. A distribuição dos benefícios será feita com percentuais que variam de 100% a 10%, dependendo da 
nota de corte, condicionada ao desempenho geral dos candidatos. 

5. O benefício obtido pelo candidato será garantido para as três séries do ensino médio, sendo reservado 
à escola o direito de revisão do valor concedido em situações específicas, especialmente no que diz 
respeito a aproveitamento insuficiente, questões disciplinares e/ou inadimplência.  

6. A avaliação, com questões de múltipla escolha e a produção de texto, será aplicada presencialmente, 
respeitando todos os protocolos de segurança e distanciamento, no dia 27 de agosto de 2022, às 
9 horas, na unidade em que o candidato se inscreveu,  

7. A divulgação do resultado será feita no site da escola, em ordem alfabética, no dia 16 de setembro de 
2022. Aguardar o contato que um representante da escola fará, a partir do dia 19/9/2022, para 
agendamento de data e horário, momento em que serão divulgados ao candidato/família o percentual 
conquistado e os princípios básicos que fundamentam a proposta pedagógica do Colégio Arbos. 

8. O período de matrícula será de 19/9/2022 a 30/9/2022. 

9. Inscrições: 

Período de inscrições para o concurso: de 11/7/2022 a 24/8/2022. Encerramento: dia 24/8/2022 às 
18h. 

▪ As inscrições deverão ser realizadas no site do Colégio Arbos, www.arbos.com.br, selecionando a 
unidade onde o aluno pretende estudar (Santo André, São Bernardo ou São Caetano). 

▪ Taxa de inscrição R$40,00 (quarenta reais). O pagamento deverá ser feito em dinheiro ou cheque, 
na unidade em que o candidato se inscreveu, no período de 12/7 a 25/8, das 8h às 18h. 

▪ O candidato deverá apresentar RG original ou outro documento original com foto recente, por 
exemplo, carteirinha escolar, e o comprovante de inscrição/pagamento, no momento da 
identificação que antecede ao início da avaliação multidisciplinar. 

10. A relação de conteúdos que compõem a avaliação estará disponibilizada no site www.arbos.com.br a 
partir de 11/7/2022. 

 

 - Concordo com todos os itens do regulamento. 
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