
 

REGULAMENTO PARA SELETIVAS ESPORTIVAS – COLÉGIO MARCONI - 2021 

OBJETIVO:  

1. As seletivas esportivas são destinadas aos candidatos com aptidão para o esporte,             
para concessão de bolsas de estudo (parciais) para o ano letivo de 2021, àqueles que               
forem aprovados e que atendam aos interesses do Colégio Marconi, para representá-lo            
em campeonatos, olimpíadas estudantis, jogos, torneios, festivais dentre outros, no          
decorrer do ano letivo de 2021.  

2. Tendo em vista as restrições impostas pelo Governo Municipal e Estadual para o              
funcionamento dos estabelecimentos de ensino, para o ano letivo de 2021 as seletivas             
serão realizadas através de uma empresa terceirizada (OLHEIROS APP).  

DO CANDIDATO  

3. As inscrições para as seletivas deverão ser feitas no período de 26 de outubro de 
2020 a 31 de janeiro de 2021, através do site www.colegiomarconi.com.br/esporte  

4. O participante deve estar apto a fazer matrícula no 1º ano do ensino fundamental I 
até o 3º ano do ensino médio.  

Parágrafo Primeiro: O desconto não será cumulativo com eventual aprovação em           
outras campanhas para concessão de bolsas, ou, caso o candidato seja aluno do Colégio              
Marconi e já possua algum benefício, deverá optar por aquele que melhor lhe convier.  

Parágrafo Segundo: Para usufruir do desconto decorrente das seletivas esportivas,          
caso o candidato seja aluno de qualquer unidade do Colégio Marconi, deverá estar com              
todas as mensalidades em dia, inclusive do (s) ano (s) anteriores, liquidadas até             
31/12/2020. O não cumprimento deste dispositivo, implicará na perda da bolsa           
concedida.  

5. As bolsas de estudo concedidas são válidas para todas as unidades Marconi que              
contenham o Ensino Fundamental I ao 3º ano do ensino médio e que possuam vagas               
para a respectiva série a ser cursada pelo candidato aprovado.  

6. São considerados candidatos, estudantes que se enquadrem nos requisitos de série            
informados neste regulamento e que estejam legitimamente interessados em estudar no           
Colégio Marconi. Pessoas que fizerem inscrição ou realizarem alguma etapa das           
seletivas com qualquer outra intenção ou finalidade terão a inscrição cancelada e            
poderão responder legalmente por eventuais atos ilegais. 
DA AVALIAÇÃO  

7. As bolsas das Seletivas serão formadas pela avaliação individual de desempenho            



 

esportivo de cada candidato, atendendo a todos os protocolos de segurança à saúde,             
impostos pelos órgãos oficiais em decorrência da pandemia.  

• Avaliação será realizada em duas etapas:  

1 – Avaliação de desempenho esportivo prático  

2 - Perfil Familiar (entrevista familiar)  

A classificação será feita considerando as notas na prova e o perfil 

familiar. DA CONCESSÃO DO DESCONTO  

8. A proporcionalidade de desconto ocorrerá a critério do Colégio Marconi, em hipótese 
alguma, divulgado e/ou justificado ao participante ou terceiros.  

9. A avaliação do candidato e do perfil familiar caberá exclusivamente ao Colégio             
Marconi, sob seu exclusivo critério, o qual não será, em hipótese alguma, divulgado e/ou              
justificado ao participante ou terceiros.  

10. A bolsa será concedida ao candidato aprovado para o ano letivo de 

2021. DA PERDA DO DESCONTO  

11. Tendo em vista que a concessão do benefício de bolsa de estudos ao candidato que                
passará a representar o Colégio Marconi, implica em investimentos realizados pelo           
Colégio, haverá a perda do desconto o aluno aprovado que:  

a) possuir desempenho escolar abaixo da média.  

b) apresentar atos de indisciplina, seja no ambiente escolar e/ou durante a participação 
nos eventos esportivos.  

c) deixar de se apresentar nas convocações realizadas (obrigatoriedade de atender às 
convocações).  

d) publicar e/ou promover em plataforma digital ou mídia (inclusive redes sociais)            
ofensas, zombarias ou quaisquer atos reprováveis em face do Colégio Marconi ou de             
terceiros, e que estejam contra os valores do Colégio e respeito ao próximo.  

e) inadimplência no pagamento das mensalidades.  

12. Perderá ainda o desconto o aluno que for desligado antes do término do ano letivo                
(rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços educacionais) sobre o qual foi             
concedida a bolsa de estudos, desde que injustificado. 
13. Em qualquer um dos motivos elencados nas cláusulas 11 e 12, haverá a cobrança               



 

integral das mensalidades até a perda do desconto, sendo devidas as diferenças dos             
meses nos quais o candidato aprovado foi beneficiado pela bolsa de estudos. 


