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Desafio CESO – 2019 

 
 

O “Desafio CESO 2019” destina-se aos alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental das 
Escolas Municipais e Estaduais de Teresópolis. 
São oferecidas 04 (quatro) bolsas de estudo integrais (100% da anuidade), sendo 02 (duas) 
bolsas para o 6º ano do Ensino Fundamental e 02 (duas) para o 1ª série do Ensino Médio, 
aos candidatos que alcançarem média maior ou igual a 7,0 (sete) no Desafio CESO 2019.  
 
O processo é classificatório e serão contemplados os candidatos que alcançarem as duas 
maiores notas em cada categoria. Em caso de empate, será classificado o candidato que 
obtiver maior nota em redação. 
 
As bolsas de estudo integrais serão ofertadas a candidatos cuja renda bruta familiar mensal 
per capita não exceda o valor de 01 (um) salário mínimo e 1/2 (meio), em consonância com 
a Lei nº. 12.101/2009 c/c Decreto nº. 8.242/2014 e Portaria Normativa nº 15/2017. 
 
Para fazer jus a bolsa de estudo, no momento da matrícula, o responsável pelo candidato se 
compromete a entregar a documentação relacionada, referente a todo grupo familiar: 
  

→ Perfil Socioeconômico (disponível no site da FESO). 
→ Declaração de IRPF (completa), acompanhada do Recibo de Entrega. 
→ Declaração de Isenção de IRPF (modelo no site da FESO). 
→ Declaração para autônomos e profissionais liberais (modelo no site da FESO). 
→ Sócios de empresas – declaração de rendimentos, pró-labore ou MEI (Declaração Anual). 
→ Declaração que não exerce atividade remunerada - maiores de 16 anos (modelo no site da 

FESO). 
→ Comprovante de Renda (03 últimos). 
→ Demonstrativo de pagamento para aposentados e pensionistas (03 últimos). 
→ Carteira de Trabalho (foto, qualificação civil e contrato de trabalho), RG e CPF. 
→ Certidão de nascimento ou casamento. Quando for o caso, declaração de união estável. 
→ Comprovantes de residência (atuais): Espelho do IPTU ou ITR / Telefone - fixo ou móvel / 

Luz / Contrato de aluguel e recibo de pagamento. 
 

1. Inscrições: 
 
As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria do CESO no período de 08/10/2018 a 
19/10/2018, no horário de 9 às 16 horas. 
 

 
1.1.  Documentos Necessários: 
 
− 1 foto 3x4 (recente); 
− Comprovante de escolaridade; 
− Documento de Identidade. 
 
 
 
 



2. Cronograma do Processo Seletivo: 
 

Ações Horário Data 
Inscrições 9 às 16 horas 08/10/2018 a 19/10/2018 

Realização da Prova 14 às 18 horas 05/11/2018 
Divulgação dos Resultados A partir de 14 horas 12/11/2018 

 
 

3. Realização da Prova: 
 
O processo seletivo será realizado através de: 
6º ano do Ensino Fundamental -  prova objetiva (30 questões) e Redação, sendo 15 
questões relacionadas à Língua Portuguesa, 15 questões relacionadas à Matemática com 
conteúdo de 5º ano; 
1ª série do Ensino Médio -  prova objetiva (40 questões) e Redação, sendo 15 questões 
relacionadas à Língua Portuguesa, 15 questões relacionadas à Matemática 10 questões 
relacionadas à Conhecimentos Gerais com conteúdo de 9º ano. 
 

     O candidato deverá chegar com 30 minutos de antecedência e ter em mãos: 
− Comprovante de Inscrição; 
− Documento de Identidade; 
− Lápis, borracha e caneta preta/azul de material transparente. 

 

∗ É proibido o uso de aparelhos eletrônicos e digitais (relógio, celular, calculadora 
e etc.) 

 
4. Divulgação dos Resultados: 
 
Os resultados serão divulgados aos candidatos e/ou responsáveis no dia 12/11/2018 a 
partir das 14 horas, na Secretaria do CESO. Não haverá informações sobre o resultado 
por telefone. 
Os estudantes aprovados deverão apresentar toda a documentação para efetivação de suas 
matrículas, dentro do prazo de 72 horas para garantia da Bolsa de Estudos, que terá 
validade até o terceiro ano do Ensino Médio, sendo revogada em caso de Reprovação. 
 
 
 

Teresópolis, 27 de setembro de 2018. 
 
 

Direção CESO 
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