
 

 

ATENÇÃO: O CANDIDATO TEM DE SE INSCREVER PARA A SÉRIE QUE CURSARÁ EM 2022! 

 

CESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA O ANO LETIVO DE 2022 
ENSINO MÉDIO – Alunos de outras instituições 

 

REGULAMENTO 

1. APRESENTAÇÃO 
O presente regulamento normatiza o processo de seleção de alunos a serem contemplados com 
bolsas de estudos para o Ensino Médio, para o ano letivo de 2022, no Sigma, nas unidades 912 
Sul,910 Norte e Águas Claras. 

 
2. CANDIDATOS 
Poderão participar estudantes que estejam cursando/já tenham concluído o último ano do 
Ensino Fundamental, bem como aqueles que estejam cursando uma das duas primeiras séries 
do Ensino Médio, matriculados em qualquer instituição. Não se destina para alunos do Sigma. 

 
 

 
3. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

• Estará disponível no site do colégio (www.sigmadf.com.br), do dia 27 de agosto de 2021 
até o dia 13 de setembro de 2021, às 12h. 

• O candidato deverá indicar a série que cursará em 2022 e a unidade que deseja concorrer 
à bolsa. 

• O candidato que necessita de atendimento especial ou tempo extra para a realização das 
provas deverá indicá-la, nesse link. Para justificá-la, o candidato precisará levar a uma 
unidade a cópia de laudo médico (com CRM e CID) emitido nos últimos 12 meses, a 
contar, retroativamente, da data de solicitação de inscrição. 

 
4. HOMOLOGAÇÃO 

A inscrição somente será considerada efetivada mediante: 
1. Entrega da taxa de inscrição no dia da prova, no local de entrada, será entregue 400g de leite 

em pó, podendo ser lata ou saco. O que for arrecadado será destinado a creches e a asilos 
atendidos pelo projeto Anjos do Sigma, de responsabilidade dos alunos da escola; 

2. É necessária a presença do responsável pelo aluno no dia da prova, que deverá se disponibilizar 
para um bate-papo com a direção do colégio, durante o período. A presença dos responsáveis 
faz parte do processo de homologação e é indispensável. Caso algum responsável não  se sinta 
seguro ou não possa, por quaisquer motivo, comparecer, é necessário entrar em contato por 
meio do e-mail faleconosco@sigmadf.com.br até o dia 14/9. 

3. Apresentação de um documento oficial com fotografia (carteira de identidade ou passaporte) ou 
da carteira estudantil, desde que não esteja danificada. 

https://forms.gle/dRvSgKUJbtgaL5PP7
mailto:faleconosco@sigmadf.com.br


 

 

 

 
 

5. CONCURSO E AVALIAÇÃO 
• DATA: 18 de setembro de 2021. 

1ª, 2ª e 3ª séries Das 14h às 18h 
 
 

Importante: não será permitida a entrada após o fechamento dos portões, que acontecerá, 
pontualmente, às 14h. 

 
6. INSTRUÇÕES 

1) O candidato receberá o local de prova no e-mail cadastrado até 2 dias úteis antes da realização 
do concurso. 

2) O candidato tem de apresentar, no ambiente de prova, documento oficial com fotografia 
ou carteira estudantil em estado de conservação que permita identificá-lo. 

3) Tanto a resolução da prova, bem como as marcações no cartão-resposta terão de ser 
feitas apenas com caneta esferográfica de tinta preta. 

4) Não será permitido qualquer aparelho ou instrumento eletrônico (telefone celular, iPod, 
tablet, calculadora, relógio, smartwatch ou similares). A escola não se responsabilizará 
pela guarda desses objetos. 

5) Qualquer atitude do candidato que, a juízo do(s) fiscal(is), caracterize tentativa de fraude 
implicará desclassificação dele. 

 
7. CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

a. Para a 1ª série do Ensino Médio 
Habilidades, competências e conhecimentos formais desenvolvidos por esta instituição desde o 
5º ano do Ensino Fundamental até o fim do 3º período letivo do 9º ano do Ensino Fundamental, 
relativos aos seguintes componentes curriculares: Ciências, Geografia, História, Língua 
Portuguesa e Matemática. 

b. Para a 2ª série do Ensino Médio 
Habilidades, competências e conhecimentos formais desenvolvidos por esta instituição 
relacionados ao Ensino Fundamental (do 5º ao 9º ano) e os que constam na Matriz do PAS/UnB, 
referentes à 1ª Etapa, Subprograma 2020-2022, relativos aos seguintes componentes 
curriculares: Biologia, Física, Geografia, História, Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa, 
Matemática e Química. http://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas 

Inscrever-se implica concordar, integralmente, com o presente regulamento. 

http://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas


 

 

 
 

c. Para a 3ª série do Ensino Médio 
Habilidades, competências e conhecimentos formais desenvolvidos por esta instituição relacionados 
ao Ensino Fundamental (do 5º ao 9º ano) e os que constam na Matriz do PAS/UnB, referentes à 1ª e à 2ª 
Etapa, Subprograma 2020-2022, relativos aos seguintes componentes curriculares: Biologia, Física, 
Geografia, História, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Matemática e Química. 
http://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas 

 

8. FORMATO DAS AVALIAÇÕES 
a. A avaliação conterá 40 questões de múltipla escolha (QME), com 5 opções em cada uma delas, 

assim distribuídas: 
 

COMPONENTES 
CURRICULARES QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Ciências da Natureza 12 
Ciências Sociais 8 
Total de questões 40 

 
b. Em cada questão, a concordância com o gabarito implica um ponto; a discordância implica zero 

ponto. 
c. A pontuação geral será a soma simples dos pontos obtidos. 

 
9. RESULTADOS 

1) O gabarito preliminar será divulgado no site www.sigmadf.com.br, até as 13h do dia 
20/9/2021. 

2) Caso o candidato discorde de alguma resposta, deverá apresentar solicitação de revisão 
de gabarito no link disponibilizado no site www.sigmadf.com.br somente do dia 
20/9/2021 ao dia 22/9/2021, até às 20h. 

3) A solicitação de revisão deverá ser redigida pelo candidato, escrita em formulário on-line, 
disponibilizado na página da escola, com argumentos e lógica de raciocínio do candidato. 
Caso contrário, a solicitação poderá ser desconsiderada ou indeferida. 

4) Em caso de empate, prevalecerá: primeiro, o candidato que obtiver maior número de 
concordâncias com o gabarito de Matemática; em seguida, o candidato que obtiver maior 
número de concordâncias em Língua Portuguesa; e, por fim, prevalecerá o candidato mais 
novo de idade. 

5) O gabarito definitivo estará no site www.sigmadf.com.br, às 18h do dia 28/9/2021. 
6) O resultado do concurso de bolsas estará disponível no site www.sigmadf.com.br, às 18h do 

dia 18/10/2021. 
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Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela 
Direção-Geral do Centro Educacional Sigma. 

  
10. BENEFÍCIOS 
Serão oferecidas bolsas de estudo de 25% a 100%, de acordo com o rendimento na avaliação, 
distribuídas segundo a tabela a seguir. 

 
 

Quantidade total de bolsas para o Ensino Médio 
Percentual 1ª série 2ª série 3ª série 

100% 2 1 1 
50% 2 2 2 
25% 3 3 3 

 
Observações 

1. O total de bolsas destinadas a cada uma das séries corresponde apenas para alunos de 
outras instituições e não valem para alunos do Sigma. 

2. A quantidade total de bolsas especificada na tabela refere-se ao concurso de bolsas de 
estudo do Sigma. Dessa forma, a quantidade de bolsas deve ser considerada global, e não 
por unidade. 

3. O benefício aplicar-se-á a 11 parcelas, exceto aquela relativa à matrícula; em qualquer 
situação, o valor da parcela relativa à matrícula tem de ser pago integralmente. 

4. Se algum dos candidatos selecionados não se apresentar para efetivar a matrícula até as 
19h do dia 20/11/2021 perderá o direito ao benefício. A bolsa que não for usufruída pelo 
candidato beneficiado não será repassada a outro participante. 

5. Caso o aluno já tenha algum benefício de bolsa, não haverá cumulatividade de benefícios, 
prevalecendo aquele que for maior. 

6. O benefício obtido extinguir-se-á ao fim do ano letivo de 2022. 
7. O benefício deixará de ser aplicado e poderá ser suspenso se houver atraso no pagamento 

da mensalidade ou se o aluno apresentar problemas disciplinares durante o ano letivo. 
8. O concurso só será realizado se não houver nenhuma modificação nos protocolos 

sanitários. 
9. A data de realização do concurso poderá ser alterada pela escola em caso de necessidade. 
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