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Edital do Processo de Seleção e Admissão de Alunos Novatos 
Nº 01/2017 

 
O Colégio Evolução traz a público, as normas regentes para o Processo de Seleção e Admissão de Novos Alunos 

para o ano de 2018. 
 

1. DAS INSCRIÇÕES 
 

1.1 Do Período, Local e Horário 
 
As inscrições para o Processo de Seleção e Admissão de Novos Alunos para o ano de 2018 estarão abertas a 
partir de setembro de 2017, exclusivamente, na Recepção da Escola, de segunda a sexta, das 7h às 17h, até o 
limite de vagas existentes.  

 
1.2 O processo de inscrição dar-se-á pelo preenchimento do cadastro do candidato na Recepção da Escola. 

 
1.3 A inscrição do candidato no Processo de Seleção e Admissão de Novos Alunos para o ano de 2018 do Colégio 

Evolução implicará a ciência por parte dos pais e/ou responsáveis das normas estabelecidas por este Edital e a 
concordância com elas. 
 

1.4 A ficha de cadastro que estiver incompleta, com preenchimento da série ou turno errado, será cancelada.  
 

1.5 O preenchimento da ficha de inscrição, assim como a realização da prova, não garante a vaga ao aluno no 
Colégio Evolução.  
 

1.6 Não será garantida, aos candidatos, a possibilidade de inscrição no dia da realização da Prova de Seleção.  
 

1.7 A taxa para realização do Processo de Seleção é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Este valor não é reembolsável 
sob nenhuma hipótese.  
 

1.8 O candidato só poderá inscrever-se uma única vez no ano corrente.  
 

1.9 Ex-alunos deverão se submeter a todo processo.  
 

1.10 Inscrição à distância 
 

1.10.1 O candidato que reside fora de João Pessoa, deverá preencher a ficha de inscrição e enviar por e-mail, 
junto com toda a documentação. Neste caso, a taxa de inscrição deverá ser feita via depósito bancário na 
conta indicada pela Escola.  
 

2. Educação Infantil e 1º ano do Fundamental  
 

2.1 A inscrição para as vagas para a Educação Infantil dar-se-á mediante preenchimento do Requerimento de Vaga, 
pagamento da taxa de reserva de matrícula no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) e agendamento da 
entrevista com os pais/e ou responsáveis e a criança. 
 

2.2 A taxa de reserva será abatida no ato da matrícula. Se a vaga não for disponibilizada, o Evolução fará a 
devolução integral do valor.  
 
 

2.3 Caso a desistência aconteça por parte dos pais e/ou responsáveis, não haverá devolução da mesma.   
   

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 
 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou RG; 
 

 Pagamento da Taxa de Inscrição; 
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 Boletim completo de 2016 e boletim parcial de 2017;  
 

 Cópia do CPF e RG do pai e/ou responsável; 
 

 Cópia do Comprovante de Residência. 
 

 Relatório de Desenvolvimento da escola anterior (Educação Infantil) 
 
Não serão aceitas inscrições sem a apresentação completa da documentação exigida neste Edital.  
 

4. VAGAS OFERECIDAS 
 

4.1 O Colégio Evolução reserva-se o direito de oferecer vagas para os períodos /séries, conforme as possibilidades 
de espaço físico, demandas e decisões internas.  

 
4.2 O Colégio Evolução abrirá Seleção e Admissão de Novos Alunos para o ano de 2018 para os cursos, conforme 

descrição a seguir: 
 

CURSO SÉRIE TURNO 

EDUCAÇÃO INFANTIL MINI MATERMAL MANHÃ TARDE 

 MATERNAL I MANHÃ TARDE 

 MATERNAL II MANHÃ TARDE 

 JARDIM I MANHÃ TARDE 

 JARDIM II MANHÃ TARDE 

 1º ANO  MANHÃ TARDE 

FUNDAMENTAL I 2º ANO MANHÃ TARDE 

 3º ANO MANHÃ TARDE 

 4º ANO MANHÃ TARDE 

 5º ANO MANHÃ TARDE 

FUNDAMENTAL II 6º ANO MANHÃ TARDE 

 7º ANO MANHÃ TARDE 

 8º ANO MANHÃ TARDE 

 9º ANO MANHÃ - 

ENSINO MÉDIO 1ª SÉRIE MANHÃ - 

 2ª SÉRIE MANHÃ - 

 3ª SÉRIE MANHÃ - 

 
 
5. PROCESSO DE ADMISSÃO 

 
5.1 Das atividades para o Processo de Seleção de Alunos Novatos 
 
As atividades para o Processo de Seleção e Admissão de Novos Alunos (Fundamental e Médio) para o ano de 2018 
ocorrerão conforme descrito a seguir:  

Data da Avaliação Horário Divulgação do Resultado 

29/09 14h 06/10 

06/10 14h 13/10 

13/10 14h 20/10 

20/10 14h 27/10 

27/10 14h 03/11 

03/11 14h 10/11 

10/11 14h 17/11 

17/11 14h 24/11 

24/11 14h 01/12 

01/12 14h 07/12 
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07/12 14h 15/12 

15/12 14h 20/12 

 
5.2 Para os alunos da Educação Infantil, as entrevistas serão agendas diretamente na Recepção da Escola.  

 

Data da Entrevista Horário Divulgação do Resultado 

06/09 09- 10h / 15 – 16H 08/09 

13/09 09- 10h / 15 – 16H 14/09 

20/09 09- 10h / 15 – 16H 21/09 

27/09 09- 10h / 15 – 16H 28/09 

04/10 09- 10h / 15 – 16H 05/10 

11/10 09- 10h / 15 – 16H 13/10 

18/10 09- 10h / 15 – 16H 19/10 

25/10 09- 10h / 15 – 16H 26/10 

01/11 09- 10h / 15 – 16H 03/11 

08/11 09- 10h / 15 – 16H 09/11 

14/11 09- 10h / 15 – 16H 16/11 

22/11 09- 10h / 15 – 16H 23/11 

 

5.2.1  É necessário observar as idades limite para ingresso nas séries:  

Mini Maternal – 1 ano completo até dia 31/01/2018 e andando.   

Maternal I – 2 anos completos até dia 30/06/2018. 

Maternal II – 3 anos completos até dia 30/06/2018. 

Jardim I – 4 anos completos até dia 30/06/2018. 

Jardim II – 5 anos completos até dia 30/06/2018. 

1º ano – 6 anos completos até dia 30/06/2018. 

 
5.3 DAS PROVAS 

 
5.3.1 Para os candidatos do Ensino Fundamental e Médio, haverá um teste acadêmico de Língua Portuguesa, 

Matemática e Produção Textual com conteúdo, habilidades e competências referentes ao ano ou série.  
5.3.2 Os conteúdos programáticos serão entregues no ato da inscrição, na recepção da Escola ou através do 

nosso site www.colegioevolucaopb.com.br. 
5.3.3 No dia marcado para o Prova de Seleção, os candidatos inscritos deverão trazer lápis, borracha, caneta. 
5.3.4 Os candidatos deverão chegar com 15 minutos de antecedência ao horário marcado.  
 
5.4 CLASSIFICAÇÃO 
 
5.4.1 Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental 
5.4.2 Os candidatos serão classificados por ordem de efetivação da inscrição e pela presença na entrevista, até 

o preenchimento das vagas.  
5.4.3 Ensino Fundamental e Médio 
5.4.4 Os candidatos serão classificados de acordo com as atividades realizadas (Teste de Seleção), análise dos 

boletins e entrevista, até o preenchimento das vagas.  
5.4.5 O candidato só poderá realizar a sondagem uma vez por ano.  
5.4.6 O Colégio Evolução não trabalha com a modalidade de Dependência em disciplinas. 
5.4.7 Os resultados, somente, terão validade para ano de 2018. 
 
6. RESULTADO  
 
6.1. O resultado da seleção será informado pela Secretaria Escolar, por e-mail, uma semana após a realização da 
mesma, para os alunos do Fundamental e Médio, e um dia após a entrevista, para os alunos da Educação Infantil.  
 
7. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS 
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7.1 A lista de documentos necessários e o prazo da matrícula serão disponibilizados no momento da divulgação de 
resultado, por e-mail.  
 
7.2 Os pais e/ou responsáveis, que não efetuarem as matrículas dentro do prazo estabelecido, serão considerados 
desistentes do Processo de Seleção e terão suas vagas disponibilizadas; 
 
7.3 A matrícula só poderá ser efetivada no turno escolhido no ato da inscrição mediante disponibilidade de vaga.  
 
7.4 Restrições 
 
7.4.1 Caso o candidato já tenha estudado na Escola, sua efetivação de inscrição poderá ser recusada ou cancelada, em 
virtude de: 
 

 Histórico disciplinar desfavorável; 

 Ter cancelado sua matrícula para realizar supletivo; 

 Ter sido retido e cancelado a matrícula para fazer dependência em outra instituição.  
 
7.4.2 O Colégio Evolução se reserva no direito de rejeitar a matrícula do aluno que ultrapasse, na data da matrícula, em 
dois anos ou mais a idade exigida na série a ser cursada.  
 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, normas complementares que vierem a ser publicadas 

pelo Colégio Evolução.; 
8.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção e demais membros da Equipe Pedagógica do Colégio Evolução; 
8.3 Outras datas poderão ser disponibilizadas a qualquer momento, desde que haja vaga, e suas divulgações 

ocorrerão através de nosso site. 
 

 
João Pessoa, 04 de setembro de 2017. 

 
A DIREÇÃO  


