Edital do 1° Processo Seletivo BIOMÁXIMO
Ensino Fundamental e Médio - 2021

Srs. Pais e/ou Responsáveis, Caro
aluno!
Comunicamos que o Processo Seletivo – Mega Bolsão Biomáximo para o ano letivo de 2021 será
realizado mediante a análise de Boletim Escolar 2019.

BOLSÃO INTERNO

 A distribuição de BOLSAS PARA OS ALUNOS BIOMÁXIMO será realizada
mediante a análise dos boletins de 2019 (somatório ANUAL DAS NOTAS DOS
COMPONENTES CURRICULARES DA SÉRIE.)



Para o aluno que está matriculado no BIOMÁXIMO em 2020 e que cursou 2019 em outra

instituição, será feita a análise do BOLETIM ESCOLAR 2019 da instituição anterior, seguindo os
componentes do curriculares do BIOMÁXIMO, referente à série do curso no referido ano.

ENTREGA DOBOLETIM

 Período: Do dia 28 de agosto a 05 de setembro 2020.
 Local: BIOMÁXIMO ENSINO MÉDIO
 Praça Cel. Ribeiro, 32 – Centro – Montes Claros – MG.
 Horário: Das 08h às 17h.
 Ou pelo e-mail: bolsaobiomaximo@biomaximo.com.br
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RESULTADO DO

PROCESSO SELETIVO


Será divulgado a partir do dia 09 de setembro. Os 03 (três) primeiros colocados receberão um
telefonema do Colégio e terão um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetivarem a matrícula para 2021,
a contar da ligação recebida.



Se dentro do prazo estabelecido pelo Colégio o aluno contemplado com a bolsa não efetivar sua

matrícula, será chamado o próximo da lista até que se complete o número de bolsas oferecidas pela
instituição.

BOLSÃO EXTERNO



A distribuição de Bolsas será realizada mediante a análise de Boletins

(SOMATÓRIO ANUAL DAS NOTAS DA GRADE CURRICULAR DA SÉRIE).
Será feita a análise das seguintes disciplinas:


Para alunos que farão do 5º Ano/ Ensino Fundamental ao 2º Ano/ Ensino Médio em 2021:
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências.


Para alunos que farão 3º Ano/Ensino Médio em 2021: Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia, Biologia, Química e Física.

ENTREGA DOS BOLETINS

 Período: Do dia 31 de agosto a 19 de setembro 2020.






Local: BIOMÁXIMO ENSINO MÉDIO
Praça Cel. Ribeiro, 32 – Centro – Montes Claros – MG.
Horário: Das 08h às 17h.
Ou pelo e-mail: bolsaobiomaximo@biomaximo.com.br
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RESULTADOS DO

PROCESSO SELETIVO

 Será divulgado a partir do dia 25 de setembro. Os 03 (três) primeiros colocados receberão um
telefonema do Colégio e terão um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetivarem a matrícula
para 2021, a contar da ligação recebida.



Se dentro do prazo estabelecido pelo Colégio, o aluno contemplado com a bolsa não efetivar sua

matrícula, será chamado o próximo da lista até que se complete o número de bolsas oferecidas pela
instituição.

BOLS AS CONCEDIDAS

Serão distribuídas bolsas integrais e parciais aos 03 (três) primeiros colocados de cada ano do Ensino
Fundamental (5º ao 9º Ano) e do Ensino Médio (1º ao 3º Ano) da seguinte forma:

1º LUGAR: 100%
2º LUGAR: 50%
3º LUGAR:25%

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Desempate, na seguinte ordem:
Após análise dos Boletins, se ocorrer empate, serão adotados como critérios de
1° - maior nota obtida na disciplina de Matemática;
2° - maior nota obtida na disciplina de Português;
3° - maior idade.
4º- Uma produção textual.
3
As bolsas incidirão sobre as mensalidades de fevereiro/2021 a dezembro/2021.

Observações:



Não há descontos na mensalidade de janeiro/2021 bem como no material didático.



O desconto adquirido no bolsão não se acumula com nenhum outro desconto ou bolsa que

o aluno possua. Vigorará o maior desconto a que tenha direito.

Montes Claros, 01 de setembro de 2020.

Atenciosamente,
Cézar Urcine de Almeida
Diretor Geral

