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EDITAL DIRETORIA - 010/2018. 
REGULAMENTA O PROCESSO SELETIVO, “PROVA” PARA CONCESSÃO DE 
BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS CURSOS TÉCNICOS. 
 
1. NORMATIVA GERAL: 

Este Edital passa a valer somente aos futuros alunos ainda não matriculados e 
interessados em nossos Cursos Técnicos de Radiologia, Enfermagem e Estética do 
Instituto Cimas de Ensino. Este Processo Seletivo está conexo ao Regulamento Geral 
vigente, o Programa de Bolsas de Estudos do Instituto Cimas de Ensino, como 
veiculado e disponível em nosso site Institucional. Assim, conforme o Regulamento Geral 
em seu Art. 2º - Os descontos objeto do presente comportam, exclusivamente, parcelas 
regulares da semestralidade escolar, não sendo aplicáveis naquelas decorrentes de 
matrícula, rematrícula, adaptação e/ou dependência. Art. 4º, § 4º - Os descontos 
concedidos pelo Instituto Cimas, quaisquer que sejam os percentuais, formas e requisitos, 
não são acumulativos. Art. 5º - Os descontos sempre serão aplicados sobre o valor 
original da parcela com vencimento até o 5º dia útil do mês. 
 
2. CONCESSÃO DE BOLSAS NOS CURSOS TÉCNICOS 

O primeiro colocado irá receber uma bolsa parcial, equivalente a 50% de desconto nas 
mensalidades do curso pretendido, durante o período regular de duração do mesmo. O 
segundo colocado irá receber uma bolsa parcial, equivalente a 30% de desconto nas 
mensalidades do curso pretendido, durante o período regular de duração do mesmo. Os 
demais inscritos participantes do Processo Seletivo que, obtiverem 60% de acerto na 
prova serão contemplados com uma bolsa parcial, equivalente a 20% de desconto nas 
mensalidades do curso pretendido, durante o período regular de duração dos mesmos. O 
inscrito participante que, não atingir 60% de acerto será desclassificado. 
 
3. INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS: 

Para ingresso em nossos Cursos Técnicos, o interessado poderá se inscrever no 
Processo Seletivo 2018 “prova” para concessão de bolsas de estudos “parciais”, que 
ocorrerá no dia 29 de agosto de 2018, no(s) período(s) matutino às 10 horas, 

vespertino às 14 horas e noturno às 20 horas na unidade I (Metrô Paraíso). Este 
Processo Seletivo busca avaliar conhecimentos básicos do Ensino Fundamental, Ensino 
Médio e conhecimentos gerais em atualidades do Brasil e do Mundo.  Assim, de acordo 
com o desempenho do participante, será atribuído um desconto (bolsa parcial) conforme 
estabelecido no item 2. deste Edital.  
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4. PROVAS DOS INSCRITOS NOS CURSOS TÉCNICOS: 
No dia da prova, o inscrito deverá trazer caneta azul ou preta, lápis e borracha. É 
obrigatório trazer o “RG” e o comprovante de inscrição, comparecer com meia hora de 
antecedência. A Prova é composta por 30 questões objetivas (testes), com cinco 
alternativas cada. São 10 questões de Matemática, 10 questões de Português, 05 
questões de História e Geografia e 05 questões de conhecimentos gerais em 
atualidades do Brasil e do Mundo e uma Redação com tema a ser proposto pela 
Coordenação do Curso. A duração da prova será de 02 (duas) horas.  
 

5. RESULTADOS DAS PROVAS: 
A divulgação dos resultados se dará exclusivamente mediante publicação eletrônica 
na página web do Instituto Cimas, no endereço www.institutocimas.com.br, no dia 
30 de agosto de 2018. 
 

6. INSCRIÇÕES: 
As inscrições estarão abertas mediante o pagamento da taxa simbólica de R$ 10,00 em 
nosso site Institucional www.institutocimas.com.br partir do dia 02 e até o dia 25 de 
agosto de 2018 ou com o comparecimento à Secretaria em uma de nossas unidades I 
(Metrô Paraíso), II (Metrô São Judas) ou III (Guarulhos – Centro) das 8h às 19h de 
segunda a sexta e aos sábados das 8h às 15h.    
 

6.1 FORMAÇÃO ACADÊMICA 
CURSOS TÉCNICO FORMAÇÃO ACADEMICA IDADE MÍNIMA 

Radiologia Ensino Médio Completo 18 anos 
Estética Cursando 2º Ano do Ensino Médio 17 anos 

Enfermagem Cursando 2º Ano do Ensino Médio 17 anos 
 

 

7. PRAZO DA MATRÍCULA: 
Para a concessão da bolsa parcial adquirida pelo participante inscrito o mesmo deverá 
efetivar a sua matrícula e a garantia de sua vaga do dia 30 de agosto ao dia 04 de 
setembro de 2018, mediante a quantidade de vagas disponíveis.  
 

8. Os casos não previstos neste Edital serão regidos nos conformes do “Programa de Bolsas 
de Estudos” do Instituto Cimas de Ensino e/ou resolvidos pela Diretoria e Administração da 
Instituição, cuja decisão não caberá recurso. 
 
 
 
 

          
Diretor Geral, Prof. do Instituto Cimas de Ensino                                     São Paulo, 02 de agosto de 2018.    


