
REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ALUNOS ASLAN 

2020 EDITAL Nº 002 DE 2020 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

O COLÉGIO ASLAN torna público, a abertura das inscrições, bem como estabelece normas e 

procedimentos para realização do Processo da Seletiva de novos alunos ASLAN para o ano letivo 

2021, ofertando bolsas integrais e bolsas parciais que serão distribuídas nos seus processos seletivos 

das 4 unidades do Colégio ASLAN (Mauriti, Augusto Montenegro, BR e Umarizal). 

I. OBJETIVOS  

O Processo Seletivo de novos alunos ASLAN para o ano letivo 2021, objetiva reconhecer 

estudantes de toda a região que desejam estudar no COLÉGIO ASLAN, no turno matutino, nos níveis 

de ensino abaixo discriminados:  

 

1.1.1 Educação Infantil 

1.1.2 Fundamental Anos Iniciais 

1.1.3 Fundamental Anos Finais 

1.1.4 Ensino Médio 

 

II- INSCRIÇÕES:  

As inscrições no Processo Seletivo ASLAN para seleção de novos alunos acontecerão em 

todas as unidades do Colégio ASLAN do Estado do Pará (Mauriti, Augusto Montenegro, Umarizal, BR, 

Tamandaré, Gentil, Cidade Nova), ou, pelo site www.colegioaslan.com.br/seletivas  

 

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher a unidade do COLÉGIO ASLAN na qual 

deseja estudar (MAURITI, AUGUSTO MONTENEGRO, UMARIZAL ou BR) e informar o ano/série que 

está cursando em 2020.  

 

É obrigatório o preenchimento de todas as informações contidas no formulário de inscrição, 

para que a mesma seja validada, assim como apresentação do RG do candidato ou documento de 

identificação com foto. O candidato deverá apresentar o documento de identificação e 

comprovante de pagamento da inscrição, no local de prova para o fiscal de sala.  

 

O COLÉGIO ASLAN não se responsabilizará por inscrições enviadas fora do prazo, com 

informações incompletas e/ou incorretas. O deferimento da inscrição estará condicionado ao 

preenchimento completo de todas as informações, em especial o Nome Completo, RG, CPF do 

responsável ou aluno quando maior, endereço, telefone, e-mail e conjuntamente com a quitação do 

pagamento da taxa de inscrição da seletiva no valor de R$ 10,00 (Dez reais). 

Para Educação Infantil (Maternal I, Maternal II, Jardim I e Jardim II) e Fundamenta I (1º 

Ano até o 3º Ano), em decorrência da Pandemia, e a suspensão das aulas presenciais, os candidatos 

inscritos não participarão de processo de provas avaliativas. O Processo de avaliação seletiva para 

http://www.colegioaslan.com.br/seletivas


essas séries será realizado através de uma entrevista com o Departamento Pedagógico (Orientador 

e/ou Coordenador Pedagógico), ao qual realizará uma entrevista avaliativa, e após a entrevista, 

ofertará uma Bolsa Parcial ao candidato. 

Para os Inscritos no Fundamental I (4º e 5º Ano), Fundamental II e Ensino Médio. Esses 

candidatos irão participar de um processo avaliativo, com realização de vivências e/ou provas (De 

forma online). De acordo com a Tabela abaixo: 

UNIDADE ESTÁGIOS DE ENSINO PERÍODO DE 

INSCRIÇÕES 

DATA E HORA 

DA SELETIVA 

AUGUSTO MONTENEGRO 
E. Fund Anos Iniciais (4 º ao 5 º ano) e 

E. Fund Anos Finais (6 º ao 8 º ano) 

09/11/2020 a 

20/11/2020 
   22/11/20  09 às 14h 

AUGUSTO MONTENEGRO 
E. Fund Ano Final (9 º ano) e  

E. Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) 

09/11/2020 a  

20/11/2020 
   22/11/20  09 às 14h 

    

UMARIZAL E. Fund Anos Iniciais (4 º ao 5 º ano) 
09/11/2020 a  

20/11/2020 
   22/11/20  09 às 14h 

UMARIZAL E. Fund Anos Finais (6 º ao 8 º ano) 
09/10/2020 a  

20/11/2020 
   22/11/20  09 às 14h 

    

MAURITI 
E. Fund Anos Iniciais (4 º ao 5 º ano) e 

E. Fund Anos Finais (6 º ao 8 º ano) 

09/11/2020 a 

20/11/2020 
   22/11/20  09 às 14h 

MAURITI 
E. Fund Ano Final (9 º ano) e  

E. Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) 

09/10/2020 a  

20/11/2020 
   22/11/20  09 às 14h 

    

BR 
E. Fund Anos Iniciais (4 º ao 5 º ano) e 

E. Fund Anos Finais (6 º ao 8 º ano) 

09/10/2020 a 

20/11/2020 
   22/11/20  09 às 14h 

BR 
E. Fund Ano Final (9 º ano) e  

E. Médio (1ª, 2ª séries) 

09/10/2020 a  

20/11/2020 
   22/11/20  09 às 14h 

 

Vale ressaltar, que o candidato deverá selecionar ano/série o qual está cursando no ano letivo 

2020.  

Poderão se inscrever todos os estudantes de qualquer escola, que estiverem aptos para 

participar das seletivas nos anos os quais o COLÉGIO ASLAN estiver ofertando vagas. Ao realizar sua 

inscrição, o responsável e ou/candidato dá ciência e autoriza, livre de qualquer ônus, o uso do nome, 

voz, produção intelectual e imagem (foto ou vídeo), para fins exclusivos de divulgação de suas 

atividades, podendo o Colégio ASLAN reproduzi-las ou divulgá-las junto aos meios de comunicação 

públicos ou privados, ficando desde já autorizado previamente por tempo indeterminado. 

III- LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA - Para os Inscritos no Fundamental I (4º e 5º Ano), 

Fundamental II e Ensino Médio): 

Devido ao Decreto Municipal nº 96.340/2020, de 25/05/2020, reeditado em 29/10/2020, 

ficando suspensas as aulas presenciais do ensino infantil, fundamental e médio até o segundo ano 

das redes públicas e particulares, no período de 03 a 30 de novembro de 2020, para fins de avaliação 

epidemiológica. (NR) 



Fez-se necessário o replanejamento da nossa Seletiva do modo presencial para realização na 

modalidade on-line, nos dias 8 ou 22 de novembro (Unidades Mauriti / Augusto Montenegro / Br / 

Umarizal). 

Para os Inscritos no Fundamental I (4º e 5º Ano), Fundamental II e Ensino Médio. Esses 

candidatos irão participar de um processo avaliativo, com realização de vivências e/ou provas (De 

forma online). 

Os candidatos participarão das Vivências através da plataforma ZOOM e das provas da 

seletiva, através do Google Forms. O link para acesso e realização das provas on-line serão 

encaminhados a cada um dos candidatos. Caso o candidato não receba até 01 dia antes da data da 

prova, o candidato deve procurar a Unidade do Colégio ASLAN ao qual escolheu para a seletiva para 

receber todas as informações para seu acesso e participação. (A não participação das vivências ou 

das provas, elimina o candidato do processo seletivo). 

V- ORIENTAÇÕES GERAIS - Para os Inscritos no Fundamental I (4º e 5º Ano), Fundamental II e 

Ensino Médio):  

Recomendamos que o candidato acesse a plataforma, para o Processo Seletivo de novos 

alunos, com 15 minutos de antecedência do início da prova e/ou vivências. 

Será feito a verificação da identificação do candidato e para a realização da prova, será 

necessário o preenchimento das informações pessoais e o número da inscrição do candidato. 

A ausência do candidato no dia da prova o eliminará do Processo Seletivo de Novos Alunos 

ASLAN 2021 automaticamente.  

Todo processo de avaliação será temporizado. E finalizado o tempo para realização das 

vivências e/ou provas avaliativas, o candidato não terá mais acesso a plataforma do Google Forms. 

Recomendamos atenção ao tempo de cada atividade e tempo de prova para que possa realizar todo 

o processo na sua íntegra. 

O candidato só poderá retirar-se da prova após transcorrer 1 hora do início desta.  

Em caso de empate no Processo Seletivo de Novos Alunos ASLAN 2021 do 4º ano ao 8º ano 

do Ensino Fundamental, teremos como referência de desempate a maior nota em português. 

Permanecendo o empate, o critério de desempate será o maior número de acertos nas questões 

analíticas discursivas. 

Em caso de empate no Processo Seletivo de Novos Alunos ASLAN 2021 (Do 9º Ano do 

Fundamental II, 1ª série a 3ª série do E. Médio) teremos como referência a prova de redação para 

desempate.  

 

Será eliminado do concurso o candidato que: 

a) Utilizar-se de meios ilícitos para execução das provas.  

b) Perturbar a ordem dos trabalhos, bem como comportar-se de forma indevida ou descortês para 

com qualquer um dos candidatos, fiscais, auxiliares ou coordenadores da Seletiva ASLAN. 

c) Ausentar-se da sala de avaliação antes do tempo mínimo de permanência em sala.  

d) Não obtiver mínimo 50% de acertos na prova. 

 

 

 

 



VI- PROVAS - Para os Inscritos no Fundamental I (4º e 5º Ano), Fundamental II e Ensino Médio):   

 

Componentes curriculares envolvidos e suas respectivas quantidades de questões: 

 

NÍVEL DE ENSINO QUANTIDADE DE QUESTÕES 

Fundamental Anos Iniciais  

(4º e 5º ano) 

 

18 questões objetivas, valendo (1,0 cada questão) sendo: 

         08 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática 

E, 

 

02 Questões Analíticas Discursivas valendo 1,0 ponto, sendo: 

          02 de Língua Portuguesa (1,0 pontos cada questão) 

Fundamental Anos Finais  

(6º, 7º, 8º Ano) 

 

26 Questões objetivas, valendo (1,0 cada questão) sendo: 

          12 de Língua Portuguesa e 14 de Matemática  

E, 

 

04 Questões Analíticas Discursivas valendo 4,0 pontos, sendo: 

          04 de Língua Portuguesa (1,0 pontos cada questão) 

 

Fundamental Ano Final (9º ano) 

30 Questões objetivas valendo 6,0 pontos, sendo: 

          15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática (0,2 cada questão) 

E, 

 

           01 Redação (valendo 4,0 pontos) 

Ensino médio (1ª, 2ª, 3ª série) 

30 Questões objetivas valendo 6,0 pontos, sendo: 

          15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática (0,2 cada questão) 

E, 

 

           01 Redação (valendo 4,0 pontos) 

 

OBS: Os conteúdos que irão compor as avaliações, serão referentes aos mesmos dos anos/séries que 

os candidatos estão cursando em 2020.  

As questões objetivas serão compostas de 05 alternativas, das quais apenas 01 será considerada 

correta.  

 

VII- BOLSAS E CLASSIFICAÇÃO - Para os Inscritos no Fundamental I (4º e 5º Ano), Fundamental 

II e Ensino Médio): 

A classificação dos candidatos será por ordem decrescente, sendo o primeiro lugar para o 

candidato que mais obtiver pontos no cômputo geral. Os participantes do Processo da seletiva ASLAN 

2021 de novos alunos, concorrerão a bolsas de estudo para o ano letivo de 2021.  

 

VIII- RESULTADOS - Para os Inscritos no Fundamental I (4º e 5º Ano), Fundamental II e Ensino 

Médio):  

Os resultados do Processo da Seletiva de alunos Novos ASLAN serão divulgados, de forma 

presencial, na própria unidade do Colégio ASLAN que o candidato escolheu (Mauriti, Augusto 

Montenegro, Umarizal ou BR), nas datas e horários a seguir: 



UNIDADE ESTÁGIOS DE ENSINO 
DATA DO 

RESULTADO 

VALIDADE DA 

BOLSA 

            AUGUSTO 

        MONTENEGRO 

E Fundamental (4º ao 6º ano) 

 

E Fundamental II (7º ao 9º ano) 

 

Ensino Médio (1ª, 2ª, 3ª séries) 

   26/11/2020 15h30 

 

   26/11/2020 16h30 

 

   26/11/2020 17h30 

   11/12/2020 

           UMARIZAL 

E Fundamental (4º ao 6º ano) 

 

E Fundamental II (7º ao 8º ano) 

   26/11/2020 15h30 

 

   26/11/2020 16h30 

   11/12/2020 

            MAURITI 

E Fundamental (4º ao 6º ano) 

 

E Fundamental II (7º ao 9º ano) 

 

Ensino Médio (1ª, 2ª, 3ª séries) 

   26/11/2020 15h30 

 

   26/11/2020 16h30 

 

   26/11/2020 17h30 

   11/12/2020 

                   BR 

E Fundamental (4º ao 6º ano) 

 

E Fundamental II (7º ao 9º ano) 

 

Ensino Médio (1ª, 2ª séries) 

   26/11/2020 15h30 

 

   26/11/2020 16h30 

 

   26/11/2020 17h30 

   11/12/2020 

 

No dia do resultado os candidatos já terão acesso as suas bolsas de estudo para realização 

da matrícula para o ano letivo de 2021. 

Por critérios estabelecidos para a Seletiva, não serão aceitos recursos de revisão das provas 

da Seletiva ASLAN 2021. 

 

A bolsa conquistada é intransferível, podendo ser utilizado apenas pelo estudante.  

 

A participação no Processo da Seletiva ASLAN 2021 de novos alunos é válida apenas para 

alunos externos (novos alunos). O Aluno atual do Colégio ASLAN não poderá participar do 

Processo.  

Caso o candidato classificado no Processo Seletivo ASLAN, já tenha realizado sua matrícula 

para o ano letivo 2021 anteriormente a realização do Processo Seletivo, e tenha algum desconto 

atribuído para o ano letivo de 2021, será utilizado o maior desconto. (não acumulativo). 

Candidatos que participaram em anos anteriores do processo seletivo ASLAN, e não tenham 

efetuado a matrícula no ano de realização do processo, poderão realizar novas inscrições e participar 

deste novo processo. 



O candidato só poderá realizar sua inscrição e participar da seletiva uma única vez na 

Unidade ASLAN de sua escolha, não podendo se inscrever em outra unidade no mesmo ano. 

OS RESPONSÁVEIS REALIZARÃO A INSCRIÇÃO NO SITE DO COLÉGIO, DISPONIBILIZADO PARA A 

SELETIVA site www.colegioaslan.com.br/seletivas  ou em qualquer unidade ASLAN. 

 

                               Quaisquer outras dúvidas serão dirimidas pela Direção do COLÉGIO ASLAN. 

 

                                                                        A Direção do COLÉGIO ASLAN 

 

http://www.colegioaslan.com.br/seletivas

