EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2021
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL À 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
Divinópolis, 18 de setembro de 2020.
Prezados Pais e Responsáveis,
Comunicamos que está aberto o Processo Seletivo 2021 do Colégio Roberto Carneiro,
que acontecerá conforme descrito abaixo:
1) Data:
O Processo Seletivo acontecerá de 21/10/20 à 31/10/20.
2) Etapas Obrigatórias:
2.1) Preenchimento da Ficha de Inscrição e do Formulário de Informações
Complementares, através do site www.robertocarneiro2021.com.br.
2.2) Entrevista com a Coordenação de Ensino, através da plataforma Google
Meet, em data e horário a serem informados pela Secretaria da escola, através de
e-mail, whatsapp ou telefone.
2.2.1) Durante a entrevista, o candidato deverá estar logado no Google Meet,
em um computador, com a câmera aberta, preencher um Questionário (em
conjunto com a família), e redigir uma redação (no teclado) sobre tema que
será divulgado na hora.
* Nesta produção de texto, não serão permitidas consultas em outros textos ou
qualquer tipo de ajuda de terceiros.
2.2.2) Caso a família não tenha condições de acessar a plataforma Google Meet,
poderá solicitar à Secretaria que a entrevista citada acima seja feita presencialmente,
na escola.
2.2.3) O candidato deverá enviar, até 31/10, o Boletim do ano letivo de 2019 da
sua escola anterior para o e-mail s
 ecretaria@colegiorobertocarneiro.com.br.
2.3) Entrevista com a Coordenação de Ensino, para apresentação do
resultado do candidato, em data, horário e formatos a serem divulgados
oportunamente.
* Candidatos do Ensino Fundamental deverão participar com um dos responsáveis, e
candidatos do Ensino Médio poderão participar sozinhos.
3) Etapas sugeridas:
3.1) Participação do candidato/família na Apresentação Institucional da
escola, e participação do candidato na Experimentação Pedagógica Roberto
Carneiro que acontecerão no dia 20/10/20, às 19 hs, na Plataforma Google Meet.

4) Resultado do Processo Seletivo:
4.1) Os candidatos serão classificados seguindo um critério de nota máxima 5, que
levará em conta os seguintes itens:
Notas do Boletim 2019 – Peso 1,5/5
Participação na Entrevista com a Coordenação – Peso 1/5
Nota da Redação – Peso 2,5/5
* Na análise das notas do Boletim 2019, serão consideradas todas as notas do
candidato, entretanto, a nota na disciplina de Matemática terá um peso
superior.
4.2) Em caso de empate entre os candidatos, a nota da Redação será usada como
critério de desempate.
4.3) O resultado do Processo Seletivo será divulgado em conformidade com a etapa
2.3, descrita acima.
5) Bolsa-Mérito:
5.1) Os candidatos que obtiverem a melhor colocação no Processo Seletivo 2021, no
6º Ano do Ensino Fundamental e na 1ª Série do Ensino Médio, receberão bolsa
integral d
 urante a permanência no segmento (Ensino Fundamental ou Ensino Médio).
5.2) Os candidatos que tiverem bom desempenho no Processo Seletivo poderão
receber, a critério da escola, bolsas parciais.
5.3) As bolsas não se aplicam ao material didático e a nenhum outro serviço da
escola, que deverão ser quitados normalmente.
6) Restrições:
6.1) Caso o candidato já tenha estudado no Colégio Roberto Carneiro, sua inscrição no
presente processo seletivo e respectiva matrícula poderão ser recusadas, em virtude de
histórico disciplinar desfavorável, a critério do colégio.
6.2) Ficará a critério da Direção a disponibilidade de vaga para cada série, de acordo
com os documentos exigidos no ato da matrícula.
7) Observações finais:
7.1) Em razão do cenário de pandemia do Covid-19, o Colégio Roberto Carneiro se
reserva o direito de alterar o formato e as datas deste Edital, se obrigando a comunicar
o novo modelo às famílias com antecedência.
7.2) Caso a família queira fazer uma visita às instalações da escola durante ou após o
Processo Seletivo, poderá solicitar diretamente à Secretaria. As visitas serão
individuais, com horário marcado, e seguirão todos os protocolos sanitários vigentes.
7.3) Caso hajam vagas remanescentes após a finalização deste Processo Seletivo, a
escola poderá fazer novas etapas, a seu critério, no mesmo formato ou não, com ou
sem a concessão de Bolsa-Mérito.
7.4) As famílias que desejarem matricular seus filhos para os segmentos de Educação
Infantil e Ensino Fundamental I (até 5º Ano) devem se dirigir diretamente à Secretaria
do Colégio, podendo agendar visitas técnicas, reunião com a coordenação de ensino
presencialmente, seguindo os protocolos sanitários vigentes no momento ou de forma
remota. Estes segmentos não participam dos processos seletivos descritos neste edital.

