
 

COLÉGIO TRILINGUE INOVAÇÃO 

CHAPECÓ – SANTA CATARINA 

EDITAL 01/2019 

 

 

O Colégio Trilíngue Inovação – Chapecó/SC, inscrito no CNPJ 08926678/0001-
01, torna público o presente Edital de Processo Seletivo Simplificado 
denominado TRITEST, que mede o conhecimento dos alunos, oferecendo 
premiação na forma de BOLSAS DE ESTUDO para os classificados. 

 

    Art. 1°-  DO LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES  

a) As inscrições serão realizadas no período de 08 de julho de 2019 a 06 de 
setembro de 2019, em dias úteis, no horário das 08h às 17h, tendo como local o 
Colégio trilíngue Inovação, situado na Rua Mato Grosso, n° 420E, Centro, Chapecó, 
Santa Catarina, ou via internet, no site www.colegioinovacao.com.br, ficando o 
candidato isento do pagamento de taxa de inscrição. 

 
b) Poderão participar do TRITEST alunos a partir do 6° ano do Ensino 

Fundamental (que estejam cursando o 5° ano em 2019) à 3ª série do Ensino Médio, 
que estudam em Escolas Públicas e Privadas de Chapecó e região, exceto os alunos 
do Colégio Trilíngue Inovação. 

 
 

Art. 2° - DA PROVA 
 

a) A prova será aplicada dia 12 de setembro 2019, na Sede do Colégio Trilíngue 
Inovação, para candidatos a partir do 6° ano do Ensino Fundamental até a 
3ª série do Ensino Médio. 

b) O candidato deverá estar no local da prova às 13 horas. 
c) Os portões serão fechados as 13h20. 
d) Não será permitia a entrada de candidatos após o horário definido por este 

edital, estando estes sob pena de desclassificação. 
e) O candidato que não comparecer na data prevista para realização da prova, 

perderá o direito à realização da prova e será desclassificado do processo. 
f) As provas terão início às 13h30 e término as 17h30. 
g) As provas para o Ensino Fundamental serão compostas por: 6º e 7º anos, 36 

questões de conhecimentos gerais; 8º ano, 45 questões de conhecimentos 
gerais; 9º ano, 46 questões de conhecimentos gerais;  



 

h) As provas para o Ensino Médio serão compostas por: 1ª e 2ª séries, 50 
questões de conhecimento gerais; 3ª série, 100 questões de conhecimentos 
gerais.  

i) Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com 
a folha de respostas, tais como: dupla marcação, marcação com rasuras ou 
emendas, e/ou campo de marcação não preenchido integralmente. 

j) Não será aceito pedido de revisão de prova.  
k) Para concorrer a bolsa de estudos, será exigida Média igual ou superior a 

8,5(oito e meio) 
l) Em caso de empate no número de acertos, será considerado como critério de 

desempate o maior número de acertos em Português. Persistindo o empate, 
será considerado o maior número de acertos em Matemática. Se mesmo assim 
persistir o empate, será considerado como critério final, o número de acertos 
em Ciências. 

 

Art. 3º - DA DOCUMENTAÇÃO 

No dia da prova, os candidatos deverão apresentar: 

a) Comprovante de Inscrição gerado pelo site. 
b) Carteira de Identidade (RG), ou, na ausência desta, Certidão de 

Nascimento.  
c) Caneta esferográfica preta, lápis e borracha.  
d) A não apresentação de quaisquer documentos exigidos desclassificará o 

candidato 

 

Art. 4º - DOS CUSTOS 
 

a) Os candidato não terão custo para participar do TRITEST, ou seja, não 
haverá cobrança de taxas de qualquer espécie, exceto para os 
selecionados, que ao realizar a matrícula deverão efetuar o pagamento da 
taxa de material didático. 

 

Art. 5º - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

a) O resultado do TRITEST será publicado no dia 23 de setembro 2019, 
segunda-feira, pela internet. 

b) Para ter acesso ao resultado o candidato deverá ter guardado seu número 
de inscrição. 

 

Art. 6º - DAS VAGAS 



 

a) Serão ofertadas vagas a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, até a 3ª 
série do Ensino Médio.  

 
Art. 7º - DA PREMIAÇÃO 

 
a) Os candidatos selecionados receberão bolsa de estudos conforme 

percentual a seguir: 25%, 50%, 75% e 100% sobre o valor da mensalidade 
escolar. 

b) O candidato selecionado deverá efetuar o pagamento total do custo com 
material didático. 

 
Art. 8º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) O valor das bolsas é intransferível 
b) O gabarito será divulgado dia 13/09/2019 
c) A data para realização de matrículas dos contemplados será de  04/11/2019 

a 20/11/2019, mediante a apresentação dos documentos exigidos pelo 
Colégio Trilíngue Inovação. Caso o candidato não apresente os documentos 
solicitados será automaticamente desclassificado. 

d) Não é permitido ao candidato, levar o caderno de questões após o término 
da prova. 

e) Aos alunos ingressantes de 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental terão direito 
à bolsa  de estudo até o final da 3ª série do Ensino Médio, desde que 
obtenham ao final de cada ano letivo, média geral igual ou superior a 8,5(oito 
e meio) pontos.  

f) Os alunos ingressantes na 1ª e 2ª série do Ensino Médio terão direito à bolsa 
até o final da 3ª série do Ensino Médio, desde que obtenham ao final de cada 
ano letivo, média igual ou superior a 8,5(oito e meio) pontos. 

g) Os alunos ingressante na 3ª série do Ensino Médio, terão direito à bolsa de 
estudo até o  final da 3ª série do Ensino Médio, desde que obtenham ao final 
de cada Trimestre, média igual ou superior a 8,5(oito e meio) pontos.  

h) Os casos omissos a esse Edital serão resolvidos pela Gestão do Colégio. 
i) Serão incorporadas a este Edital, para todos os efeitos, normas que vierem 

a ser necessárias ao processo a que se destina. 
 
Chapecó(SC), 08 de junho de 2019. 
 

      GISLAINE MOREIRA NUNES 
Gestora do Colégio Trilíngue Inovação 

 


