
	
 

 
 

 
TRITEST – Concurso de Bolsas de Estudo – Colégio Trilíngue Inovação 

 
REGULAMENTO TRITEST 2017 

 
 
01) Para realização da prova, o candidato deve apresentar seu Comprovante de 

Inscrição e Carteira de Identidade, ou, na ausência desta, Certidão de Nascimento, sob 

pena de desclassificação do candidato;  

 

02) Não será permitida a entrada de alunos após o horário agendado para o início da 

prova. Os portões serão fechados e os candidatos atrasados serão desclassificados;  

 

03) O correto preenchimento do gabarito é de responsabilidade de cada candidato. As 

questões não assinaladas ou assinaladas com mais de uma alternativa, ou que 

estiverem rasuradas, borradas, emendadas, ou que vierem com outra assinalação não 

permitida, serão consideradas nulas; 

 

04) O aluno ingressante no 9º Ano do Ensino Fundamental terá direito à bolsa de estudo 

até o final do 3º Ano do Ensino Médio, desde que obtenha ao final de cada ano letivo, 

média geral igual ou superior a 8,5 pontos; 

 

05) O aluno ingressante no 1° Ano do Ensino Médio terá direito à bolsa até o final do 3º 

Ano do Ensino Médio, desde que obtenha ao final de cada ano letivo, média geral igual 

ou superior a 8,5 pontos; 

 

06) O aluno ingressante no 2° Ano do Ensino Médio terá direito à bolsa até o final do 3º 

Ano do Ensino Médio, desde que obtenha ao final de cada ano letivo, média geral igual 

ou superior a 8,5 pontos; 

 

07) O aluno ingressante no 3° Ano do Ensino Médio terá direito à bolsa até o final do 3º 

Ano do Ensino Médio, desde que obtenha ao final de cada trimestre, média geral igual 

ou superior a 8,0 pontos; 

 

 
 



	
 

 
 
08) A data limite para efetivação da matrícula dos alunos ganhadores das bolsas de 

estudo é de 20/11/2017 a 30/11/2017. O candidato que não efetivar a matrícula até esta 

data perderá o direito à premiação;  

 

09) Em caso de empate no número de questões entre os primeiros colocados, será 

considerado como critério de desempate o maior número de acertos em Português; 

persistindo o empate, será considerado como critério de desempate o maior número de 

acertos em Matemática. Se mesmo assim persistir o empate, será considerado como 

critério de desempate o maior número de acertos em Ciências;  
 

10) O resultado do concurso será divulgado até a data de 06/11/2017, no site do Colégio 

Trilíngue Inovação;  
 

11) Será exigida média igual ou superior a 7 pontos para concorrer às bolsas de estudo 

do 9° Ano do EF, 1° e 2° Ano do EM; 
 

12) Será exigida média igual ou superior a 8 pontos para concorrer à bolsa de estudo do 

3° Ano do EM. 
 

Chapecó/SC, 31 de agosto de 2017. 


