
REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ALUNOS COLÉGIO ASLAN 2022 

EDITAL Nº 001 DE 2021 

 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 Seletivo de novos alunos Colégio ASLAN para o ano letivo 2022, ofertando bolsas de estudos 

integrais e parciais de até 50%, que serão distribuídas nos seus processos seletivos das 03 unidades do Colégio ASLAN 

(Mauriti, Augusto Montenegro e BR). 

I- OBJETIVOS  

O Processo Seletivo de novos alunos Colégio ASLAN 2022, 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 de novos alunos Colégio ASLAN 2022 para seleção de novos alunos 

acontecerão em nas unidades do Colégio ASLAN do estado do Pará (Mauriti, Augusto Montenegro, BR) 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 ou BR) e informar o ano/série que está cursando em 2021.  

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$ 30,00 (trinta reais).  

As inscrições e as provas do Processo Seletivo ASLAN 2022 de novos alunos deverão ser realizadas nos seguintes 

períodos: 

 

UNIDADE ESTÁGIOS DE ENSINO 
PERÍODO DE 
INSCRIÇÕES 

DATA E HORA 
DA SELETIVA 

AUGUSTO MONTENEGRO 
Ed. Infantil e Fundamental I do 1º ao 3º Ano 
Anos Iniciais – Vivências. 

27/09/21 a 
22/10/21 

23/10/21 – 14:30h às 17:30h 

MAURITI 
Ed. Infantil e Fundamental I do 1º ao 3º Ano 
Anos Iniciais – Vivências. 

27/09/21 a 
22/10/21 

23/10/21 – 14:30h às 17:30h 

BR-316 
Ed. Infantil e Fundamental I do 1º ao 3º Ano 
Anos Iniciais – Vivências. 

27/09/21 a 
22/10/21 

23/10/21 – 14:30h às 17:30h 

* As inscrições para essa semana de seletiva terminam no dia 22/10/2021  às 14hrs.  

* Candidatos da Educação Infantil ao Fundamental I do 1º ao 3º ano – Anos iniciais, participarão de vivências nos 

espaços da unidade do Colégio ASLAN escolhida, onde serão realizadas atividades práticas avaliativas. 

 

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


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) 

27/09/21 a 
22/10/21 

24/10/21 – 09h às 12h 

MAURITI 
E. Fund Anos Iniciais (4 º ao 5 º ano) e 
E. Fund Anos Finais (6 º ao 8 º ano) 

27/09/21 a 
22/10/21 

24/10/21 – 09h às 12h 

BR-316 
E. Fund Anos Iniciais (4 º ao 5 º ano) e 
E. Fund Anos Finais (6 º ao 8 º ano) 

27/09/21 a 
22/10/21 

24/10/21 – 09h às 12h 

             * As inscrições para essa semana de seletiva terminam no dia 22/10/2021 às 14hrs. 
 
 
 

UNIDADE ESTÁGIOS DE ENSINO 
PERÍODO DE 
INSCRIÇÕES 

DATA E HORA 
DA SELETIVA 

AUGUSTO MONTENEGRO 
E. Fund Anos Finais (9 º ano) 
E. Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) 

27/09/21 a 
29/10/21 

30/10/21 – 14:30h às 18:00h 

MAURITI 
E. Fund Anos Finais (9 º ano) 
E. Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) 

27/09/21 a 
29/10/21 

30/10/21 – 14:30h às 18:00h 

BR-316 
E. Fund Anos Finais (9 º ano) 
E. Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) 

27/09/21 a 
29/10/21 

30/10/21 – 14:30h às 18:00h 

* As inscrições para essa semana de seletiva terminam no dia 29/10/2021 às 14hrs. 

 

Vale ressaltar, que o candidato deverá selecionar ano/série o qual está cursando no ano letivo 2021.  

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 dois anos. 

III- LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 

O local de realização da prova será na Unidade do Colégio ASLAN para a qual o candidato realizou sua inscrição. 

(Mauriti, Augusto Montenegro ou BR), observando as datas definidas para cada Unidade do Colégio ASLAN descritas no 

quadro acima. O candidato não poderá realizar sua prova em uma unidade ASLAN diferente da qual se inscreveu para o 

Processo da Seletiva ASLAN 2022 de novos alunos. 

IV- ORIENTAÇÕES GERAIS:  

Recomendamos que o candidato compareça na unidade do COLÉGIO ASLAN escolhida para o Processo Seletivo 

de novos alunos, com 15 minutos de antecedência do início da prova ou vivências, munido de documento de identificação 

com foto, comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  

Candidatos da Educação Infantil ao Fundamental I do 1º ao 3º ano – Anos iniciais, participarão de vivências nos 

espaços da unidade do Colégio ASLAN escolhida, onde serão realizadas atividades práticas avaliativas. Devem vir 

acompanhados de seu responsável devidamente identificados. (O candidato poderá trazer lanche). 

Os alunos a partir do 4º ano do Ensino Fundamental das séries iniciais até o Ensino Médio, deverão trazer caneta 

esferográfica preta para realização da prova e preenchimento do cartão resposta.  

A ausência do candidato no dia da prova o eliminará do Processo Seletivo de Novos Alunos ASLAN 2022 

automaticamente. Ao término da avaliação, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala a prova devidamente preenchida 

com as respostas e o cartão resposta devidamente preenchido, conforme instruções dadas no dia da avaliação pelo fiscal.  

O candidato só poderá retirar-se do local da prova após transcorrer 1 hora do início desta. Em caso de empate no 

Processo Seletivo de Novos Alunos ASLAN 2022 do 4º ano ao 9º 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 2022 (1ª série a 3ª série do 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 e sem o acompanhamento do fiscal 

ou auxiliar.  

d) For surpreendido durante a avaliação comunicando-se com outro candidato, utilizar máquina de calcular, telefone celular, 

códigos manuais, impressos ou anotações.  

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

 

VI- PROVAS:  

Componentes curriculares envolvidos e suas respectivas quantidades de questões: 

 

NÍVEL DE ENSINO QUANTIDADE DE QUESTÕES 

Ed. Infantil e Fundamental I do 1º ao 3º Ano 
Anos Iniciais – Vivências. Realização de vivencias – Atividades práticas avaliativas. 

Fundamental Anos Iniciais -(4º e 5º ano) 

20 Questões 

16 questões objetivas, valendo 8,0 pontos sendo: 
08 de Língua Portuguesa e 08 de Matemática (0,5 cada questão) 
04 Questões Analíticas Discursivas valendo 2,0 pontos, sendo: 
02 de Língua Portuguesa e 02 de Matemática (0,5 pontos cada questão) 

Fundamental Anos Finais -(6º, 7º, 8º Ano) 

28 Questões 

 

24 Questões objetivas valendo 6,0 pontos, sendo: 
12 de Língua Portuguesa e 12 de Matemática (0,25 cada questão) 
04 Questões Analíticas Discursivas valendo 4,0 pontos, sendo: 
02 de Língua Portuguesa e 02 de Matemática (1,0 pontos cada questão) 

Fundamental Ano Final (9º ano) 

30 Questões e uma Redação 

30 Questões objetivas valendo 6,0 pontos, sendo: 
15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática (0,2 cada questão) 
01 Redação (valendo 4,0 pontos) 

Ensino médio (1ª, 2ª, 3ª série) 

30 Questões e uma Redação 

30 Questões objetivas valendo 6,0 pontos, sendo: 
15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática (0,2 cada questão) 
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 2021.  

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

 

VII- MEDIDAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DURANTE A SELETIVA – COVID-19: 

As medidas de segurança e proteção no combate a COVID-19 deverão ser seguidas de acordo com o anexo I. 

  

VIII- BOLSAS E CLASSIFICAÇÃO:  

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 2022 de novos alunos, concorrerão a 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2022.  

 

 

 

 

 



IX- RESULTADOS:  

Os resultados do Processo da Seletiva de alunos Novos ASLAN serão divulgados na própria unidade em que o 

aluno realizou o processo (Mauriti, Augusto Montenegro, ou BR), nas datas e horários a seguir: 

UNIDADE 
ESTÁGIOS DE ENSINO – EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 

8º ANO 

DATA DO 

RESULTADO 

VALIDADE DA 

BOLSA 

   BR 

Educação Infantil 

Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 

Fundamental Anos Finais (6º ao 8º ano) 

26/10/2021 

16h30 
30/11/2021 

 AUGUSTO 

MONTENEGRO 

Educação Infantil 

Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 

Fundamental Anos Finais (6º ao 8º ano) 

27/10/2021 

16h30 
30/11/2021 

 MAURITI 

Educação Infantil 

Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 

Fundamental Anos Finais (6º ao 8º ano) 

28/10/2021 

16h30 
30/11/2021 

 

UNIDADE ESTÁGIOS DE ENSINO – 9º ANO E ENSINO MÉDIO 
DATA DO 

RESULTADO 

VALIDADE DA 

BOLSA 

   BR 
Fundamental Ano Final (9º ano) 

Ensino Médio (1ª, 2ª, 3ª séries) 

03/11/2021 

15h00 
30/11/2021 

 AUGUSTO 

MONTENEGRO 

Fundamental Ano Final (9º ano) 

Ensino Médio (1ª, 2ª, 3ª séries) 

03/11/2021 

16h30 
30/11/2021 

 MAURITI 
Fundamental Ano Final (9º ano) 

Ensino Médio (1ª, 2ª, 3ª séries) 

04/11/2021 

16h30 
30/11/2021 

 

No dia do resultado os candidatos já terão acesso às suas bolsas de estudo e regras do uso das bolsas, para 

realização da matrícula para o ano letivo de 2022. 

A divulgação do resultado será na mesma Unidade ASLAN e na mesma sala que o candidato realizou a Seletiva 

e serão entregues pelos professores do COLÉGIO.  

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

2022. 

A bolsa conquistada é pessoal e intransferível, podendo ser utilizado apenas pelo estudante e válida 

somente para a unidade que realizou a prova da seletiva Colégio ASLAN.  

A participação no Processo da Seletiva ASLAN 2022 de novos alunos é válida apenas para alunos externos (novos 

alunos). O Aluno atual e o ex-Alunos do Colégio ASLAN não poderão participar do Processo.  

Caso o candidato classificado no Processo Seletivo ASLAN já tenha algum desconto atribuído para o ano letivo 

de 2022 e já tenha realizado sua matrícula com algum desconto, será utilizado o maior desconto existente (não acumulativo).  
Candidatos que participaram anteriormente deste 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 do Colégio ASLAN (Mauriti, Augusto Montenegro, BR). 

 

                               Quaisquer outras dúvidas poderão ser dirimidas pela Direção do COLÉGIO ASLAN. 

 

                                                                            A Direção do COLÉGIO ASLAN 

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


ANEXO I 

REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ALUNOS COLÉGIO ASLAN 2022 

EDITAL Nº 001 DE 2021 

 DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DURANTE A SELETIVA – COVID-19 

a) Fica proibida a entrada do candidato para realização das provas e/ou vivências após o horário 

definido neste regulamento para início das provas/vivências e sem a máscara de proteção contra 

a Covid-19. 

b) O candidato não poderá permanecer no local de provas sem máscara de proteção facial. 

c) Quem comparecer ao local das provas sem documento válido e/ou sem a máscara de proteção 

facial deverá aguardar fora do local de aplicação até que algum familiar ou conhecido possa 

entregá-lo. 

d) Durante a identificação, será necessária a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou 

fornecido pelo aplicador, antes de entrar na sala de provas. 

e) A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas. 

Será permitido que o participante leve máscara reserva para troca durante a aplicação. 

f) Em caso de descarte da máscara de proteção contra a Covid-19, durante a aplicação do exame, 

deve ser feito pelo participante de forma segura, nas lixeiras do local de provas. 

g) A ida ao banheiro será permitida desde que o participante seja acompanhado pelo fiscal, 

respeitando a distância prevista nos protocolos de proteção contra a Covid-19. 

h) As mãos deverão ser higienizadas ao entrar e sair do banheiro, e durante toda a aplicação do 

exame. 

i) O participante que não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca, desde sua entrada 

até sua saída do local de provas, ou recusar-se, injustificadamente, a respeitar os protocolos de 

proteção contra a Covid-19, a qualquer momento, será eliminado do exame, exceto para os casos 

previstos na Lei nº14.019, de 2020. 

j) O Candidato desde a entrada no local de realização de prova até a sua saída deverá respeitar o 

distanciamento dos demais candidatos. 

k) Não será permitido o compartilhamento de objetos pessoais. 

l) Quando da entrada do candidato e/ou acompanhante no local de realização de prova, será aferida 

a sua temperatura corporal. Se a temperatura for indicativa de febre (>37.5°C), será realizada nova 

aferição da temperatura, após alguns minutos. Se a temperatura se mantiver indicativa de febre 

(>37.5°C) ou superior, o candidato e/ou acompanhante não poderá adentrar o local de realização 

de prova e será sugerido que o candidato e/ou acompanhante procure uma unidade de saúde ou 

seu médico. 

m) Candidatos e/ou acompanhantes com caso confirmado ou com sintomas de Covid-19 ou outras 

doenças infectocontagiosas, não devem comparecer ao local de realização de prova.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Lei%20altera%20a,de%20locais%20de%20acesso%20p%C3%BAblico

