
 
  

 
 

 

                                 Teresina (PI), 21 de outubro de 2020. 
    A Direção do Colégio CPI, fazendo uso de suas atribuições legais e em consonância com a legislação em vigor vem, por 

meio deste, tornar público para os interessados e a quem de direito as normas específicas que irão nortear a realização do 2º TESTE 

BOLSA ON-LINE  2021 voltado para alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais e 1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio.  

1 .  DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

               O processo seletivo acontecerá em duas etapas, a saber: 
 

1.1. PRIMEIRA ETAPA – TESTE ACADÊMICO ON-LINE 

 Todos os candidatos que disputarão bolsa para Ensino Fundamental – Anos Finais (do 6º ao 9º Ano) e Ensino Médio 

(1ª, 2º e 3ª Séries) serão submetidos ao teste acadêmico das disciplinas e respectivos conteúdos que constam no 

conteúdo programático em anexo neste Edital. 

1.2. SEGUNDA ETAPA – ATENTAR PARA AS INFORMAÇÕES ABAIXO: 

a) Esta fase será direcionada para os candidatos classificados nas 1ª e 2ª colocações, respectivamente, das bolsas em 

disputa do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – Anos Finais; 

b) Esta fase também será direcionada candidatos classificados nas 1ª e 2ª colocações, respectivamente, das bolsas em 

disputa na 1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. 

c) PROVA RELATIVA A 2ª ETAPA: O(a) candidato(a) classificado(a) na primeira etapa fará uma REDAÇÃO PRESENCIAL em data 

e horário a serem definidos pela Comissão Organizadora. Após a realização da Redação presencial, o aluno participará de 

uma entrevista conduzida pela Coordenação da Escola. 

d) IMPORTANTE: Caso o aluno classificado para a 2ª Etapa do 2º Teste Bolsa não compareça para este certame, o mesmo 

estará automaticamente eliminado da disputa. 
 

2.  DA INSCRIÇÃO 
 

2.1 - As inscrições poderão ser feitas no período de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2020 (Sexta-feira) SOMENTE PELA 

INTERNET através do site do Colégio CPI – www.colegiocpi.com.br  

2.2 – O candidato deverá fazer sua inscrição no Ano/Série que irá cursar no ano letivo 2021; 

2.3 – A inscrição para o 2º Teste Bolsa on-line é inteiramente grátis; 

2.4 – A inscrição consta das etapas abaixo: 

 1ª Etapa – Acessar o site do Colégio CPI: www.colegiocpi.com.br   

 2ª Etapa – clique no banner 2º Teste Bolsa on-line 2021; 

 3º Etapa - Preencher os dados cadastrais do(a) candidato(a). 

2.5 – Todas as informações cadastrais são de total e inteira responsabilidade do candidato e/ou responsável. Informamos ainda 

que, havendo constatação de dados inexatos, inconsistentes, inverídicos e que não correspondem às reais informações 

exigidas na ficha cadastral de inscrição, ficará facultado à Comissão organizadora do 2º Teste bolsa on-line do Colégio CPI 

tomar as medidas necessárias e cabíveis, podendo inclusive ocorrer a eliminação do referido candidato; 

2.6 – O Colégio CPI não se responsabilizará pela NÃO INSCRIÇÃO do candidato por problemas de natureza técnica e/ou 

operacionais como falhas de comunicação, fluxo de acesso à internet, queda do sinal de internet  e demais problemas 

correlatos que venham a impedir  a transmissão de dados ou efetivação da inscrição  prevista neste edital; 

2.7 – O 2º Teste bolsa on-line do Colégio CPI será voltado para alunos de outras Instituições de ensino que pretendem 

participar do certame, como também para alunos que já são regularmente matriculados na Escola no ano em curso. 
 

3.  DA REALIZAÇÃO DO 2º TESTE BOLSA ON-LINE 
 

3.1 – O 2º Teste bolsa on-line acontecerá no dia 22 de novembro de 2020 (Domingo). A Prova estará disponível 

para os(as) candidatos(as) das 08h às 11h 30min.  
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PARA ACESSAR A PROVA NO DIA DO EXAME 
 1ª Etapa – Acessar o site do Colégio CPI: www.colegiocpi.com.br   

 2ª Etapa – Clique no banner do 2º Teste Bolsa 2021; 

 3º Etapa – Para abrir a Prova, o candidato deverá digitar o NÚMERO DO CARTÃO de inscrição e a SENHA; 

NOTA: A senha corresponde ao CPF cadastrado do candidato. 

3.3 – Para não ter dificuldade no acesso ao site e não se atrasar para o início da Prova, orientamos ao candidato que faça um 

teste conferindo os dados pessoais cadastrados acessando a referida plataforma um dia antes do exame; 

3.4 – O candidato poderá participar do 2º Teste bolsa on-line utilizando computador, notebook, tablet ou celular. Apenas 

orientamos ao candidato esteja preparado para participar do exame com 30min de antecedência; 

3.5 – Solicitamos aos candidatos que gerenciem adequadamente o tempo de prova, pois as alternativas não marcadas durante 

o tempo de aplicação da prova serão contabilizadas como questão em branco; 

3.6 – A prova relativa ao 2º Teste bolsa on-line estará liberada  no site www.colegiocpi.com.br no dia e horário marcados; 

3.7 – Para dar cobertura e atender aos candidatos em suas demandas, o Colégio CPI disponibilizará uma equipe que ficará de 

plantão para atendimento aos candidatos em suas dúvidas e questionamentos; 

3.8 - O Colégio CPI não se responsabilizará pela NÃO PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO  NO 2º TESTE BOLSA ON-LINE por 

problemas de natureza técnica e operacionais como falhas de comunicação, fluxo de acesso à internet, queda do sinal de 

internet  e demais problemas correlatos que venham a impedir  a transmissão de dados relativos à prova, assim como a 

participação do(as) candidato(a) no exame. 
 

 

4 –  DO ENCONTRO INFORMATIVO DA ESCOLA COM A FAMÍLIA 

4.1 – No dia 21 de Novembro de 2020 (Sábado), às 10h, o Colégio CPI disponibilizará um vídeo informativo para os 

candidatos e familiares inscritos no 2º teste bolsa on-line. Neste vídeo, iremos repassar as principais informações e orientações 

para que o candidato não tenha dificuldade em acessar e iniciar a sua prova; 

4.2 – O vídeo informativo estará disponível no site da Escola. Para acessá-lo, basta clicar no Banner do 2º Teste Bolsa e em 

seguida no vídeo informativo. 
 

5  – DA ESTRUTURA DA PROVA 
 

5.1. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (6º Ano) 

 A prova constará de 20 questões (múltipla escolha) das disciplinas:  

MATEMÁTICA (10 questões), LÍNGUA PORTUGUESA (10 questões). 

5.2. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (7º Ano) 

 A prova constará de 20 questões (múltipla escolha) das disciplinas:  

MATEMÁTICA (10 questões), LÍNGUA PORTUGUESA (10 questões). 

5.3. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (8º   Ano) 

 A prova constará de 20 questões (múltipla escolha) das disciplinas:  

MATEMÁTICA (10 questões), LÍNGUA PORTUGUESA (10 questões). 

5.4. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (9º  Ano) 

 A prova constará de 30 questões (múltipla escolha) das disciplinas:  

MATEMÁTICA (15 questões), LÍNGUA PORTUGUESA (15 questões). 

 

5.5. ENSINO MÉDIO (1ª, 2ª e 3ª séries) 

 A prova constará de 30 questões (múltipla escolha) das disciplinas:  

MATEMÁTICA (15 questões), LÍNGUA PORTUGUESA (15 questões)  
 

6 – DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO 

6.1. O Gabarito do 2º Teste Bolsa on-line será divulgado dia 23 de novembro de 2020 (Segunda-feira) através do site:  

www.colegiocpi.com 
 

7  – DA REVISÃO DE PROVA E  DO GABARITO 
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      7.1 - Para recorreção das questões ou qualquer questionamento com relação à prova ou ao gabarito, o(a) aluno(a) ou 

responsável só poderá fazê-lo(a) até às 18 horas do dia 23 de Novembro de 2020. Após essa data, a comissão organizadora 

do 2º Teste Bolsa on-line NÃO MAIS ACATARÁ NENHUM QUESTIONAMENTO a respeito do exame. 

8 – DA 2ª ETAPA PARA CONCESSÃO DE DESCONTO PELO 2º TESTE BOLSA ON-LINE – A ENTREVISTA  E A PROVA DE REDAÇÃO PRESENCIAL 

     8.1. ESTA ETAPA É DIRECIONADA APENAS PARA: 

a) Esta fase será direcionada para os candidatos classificados nas 1ª e 2ª colocações, respectivamente, das bolsas em 

disputa do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – Anos Finais; 

b) Esta fase também será direcionada candidatos classificados nas 1ª e 2ª colocações, respectivamente, das bolsas em 

disputa na 1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. 

c) PROVA RELATIVA A 2ª ETAPA: O(a) candidato(a) classificado(a) na primeira etapa fará uma REDAÇÃO PRESENCIAL em data 

e horário a serem definidos pela Comissão Organizadora. Após a realização da Redação presencial, o aluno participará de 

uma entrevista conduzida pela Coordenação da Escola. 

d) IMPORTANTE: Caso o aluno classificado para a 2ª Etapa do 2º Teste Bolsa não compareça para este certame, o mesmo 

estará automaticamente eliminado da disputa. 
  

 

9 –  DO RESULTADO OFICIAL 

     9.1. 2º TESTE ON-LINE - O resultado oficial estará disponível na recepção da Unidade Pires de Castro a partir do dia 26 de 

Novembro de 2020, presencialmente ou através do fone (086) 3215 – 0300. 
 

10 – DAS BOLSAS EM DISPUTA – AS BOLSAS SÃO INTRANSFERÍVEIS
 

10.1.  2º TESTE BOLSA ON-LINE 

 1° Colocado – 100% 

 2° Colocado – 70% 

 3° ao 10º Colocado – 50% 

 11° ao 20° – 40% 
 

 

11 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

 Se  dois ou mais candidatos obtiverem a mesma pontuação na prova on-line relativa a 1ª etapa, os critérios de desempate 

serão os seguintes: 

 

 11.1.  Para o Ensino Fundamental Anos Finais 
 

1º Critério – Maior pontuação em Língua Portuguesa; 

2º Critério – Maior pontuação em Matemática; 

3° Critério – Maior número de acertos nas últimas 5 

questões de Língua Portuguesa; 

4º Critério – Maior número de acertos nas últimas 5 

questões de Matemática; 

OBS: havendo empate em todos esses critérios, os 

alunos terão o mesmo desconto. 

 

 

11.2.  Para o Ensino Médio 
 

1º Critério – Maior pontuação em Língua Portuguesa; 

2º Critério – Maior pontuação em Matemática; 

3° Critério – Maior número de acertos nas últimas 5 questões 

de Língua Portuguesa; 

4º Critério - Maior número de acertos nas últimas 5 questões 

de Matemática; 

OBS: havendo empate em todos esses critérios, os 

alunos terão o mesmo desconto. 
 

 

12 –  DO PERÍODO DE PRÉ -  MATRÍCULA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS COM DESCONTO NO 2º TESTE BOLSA ON – LINE 2021. 
 

12.1. A partir do dia 26 de Novembro de 2020; 

  

 

Informações: Entre em contato conosco: 3215-0300  

 

“Superar não é escolha, é necessidade” 


