
 
REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS – ESCOLA MAGSUL 

 
1. A Escola Magsul concederá bolsas de estudo de até 80% aos melhores 

colocados no Concurso de Bolsas 2019, dependendo da classificação. 
2. O concurso é aberto somente para alunos de outras escolas (que não 

estudam na Escola Magsul), do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 
2º séries do Ensino Médio, que estejam cursando a série/ano em 2018. 
Cada aluno poderá realizar a prova somente uma vez. 

3. As bolsas serão concedidas de acordo com a classificação por séries/anos. 
4. O benefício é pessoal e intransferível, portanto, não será permitido ao 

vencedor, em hipótese alguma, a cessão de direito à bolsa de estudo na 
Escola Magsul. 

5. O concurso constará de uma prova com conteúdos de Português e 
Matemática. 

6. Os vencedores serão notificados por contato telefônico. 
7. Por se tratar de concurso, não será deferido qualquer pedido de 

revisão ou vista de prova, nem recurso de qualquer natureza. 
8. O período de matrícula para os ganhadores será de até 10 dias corridos 

após os resultados divulgados. Caso algum classificado não se matricule no 
período previsto, o benefício será cancelado. Será necessário a realização 
de uma pré-matrícula com pagamento do valor de 50% da bolsa concedida. 

9. PERÍODO DE VALIDADE DA BOLSA: o benefício obtido pelo vencedor é 
garantido para o ano de 2019, sendo reservado à Escola o direito de revisão 
do valor concedido em situações específicas, especialmente no que diz 
respeito a aproveitamento insuficiente, eventual reprovação e questões 
disciplinares e/ou inadimplência. 

10. A Escola Magsul será responsável unicamente pelo pagamento da anuidade 
(conforme valor da bolsa de estudo) da série a ser cursada pelo vencedor. 
Quaisquer outras despesas ficarão a cargo do vencedor e/ou seu 
responsável, como despesas com matrícula, seguro médico, uniforme 
escolar, material escolar, transporte escolar, taxas de excursões, cursos 
extras e quaisquer outras despesas. 

11. O aluno aprovado deverá apresentar no ato da pré-matrícula um 
comprovante da série/ano que está cursando em 2018. 

12. INSCRIÇÕES: serão aceitas inscrições somente pelo link disponibilizado no 
site da Escola Magsul, no período de 01/10 a 26/10. 

13. No dia da prova (27/10, 08h), o candidato deverá apresentar o RG original 
ou certidão de nascimento e levar caneta, lápis e borracha. 

 
Ponta Porã-MS; 25/09/2018. 

 


