PROCESSO DE ADMISSÃO 2020 – COLÉGIO LÍDER
EDITAL

1. CURSOS OFERECIDOS PARA 2020
1.1. Todo aluno (ou seu responsável) que tenha interesse em estudar no Colégio Líder
deve preencher um formulário eletrônico disponível no site do Colégio Líder (www.colegiolider.com).
1.2. O Colégio Líder oferece serviços em duas modalidades. São elas:
1.2.1. Turmas Regulares: Compreendem as turmas do ensino regular obrigatoriamente
presencial (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio), regido pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, por seus princípios e por dispositivos complementares dela derivados,
Portarias, Resoluções e Pareceres dos Conselhos de Educação ou por diferentes estratégias de
educação.
1.2.2. Cursos Livres: Entende-se por curso livre ou ensino livre o ensino não regulamentado,
ou seja, em contraste com o sistema de ensino regular, são cursos de duração variada, para
concursos diversos e atividades profissionais. Ex.: Pré-Vestibular, Preparatórios para o PISM ou
ENEM, Preparatórios para concursos militares e outros.
1.3. Candidatos para turmas regulares da Educação Infantil (Berçário até o 3º Período) não fazem
prova, porém devem passar por uma entrevista obrigatória de admissão.
1.3.1. O responsável interessado deverá se inscrever normalmente no site do colégio. Em até
07 (sete) dias úteis, podendo este prazo variar para mais ou para menos, ele será contatado através
do telefone indicado na inscrição para o agendamento da entrevista.
1.4. Candidatos interessados em turmas regulares do 1º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental I não
precisarão realizar Prova de Admissão. Os responsáveis serão entrevistados para que possam tomar
conhecimento de nossa proposta pedagógica, valores de anuidade e material didático.
1.4.1. O responsável interessado deverá se inscrever normalmente no site do colégio. Em até
07 (sete) dias úteis, podendo este prazo variar para mais ou para menos, ele será contatado através
do telefone indicado na inscrição para o agendamento da entrevista.
1.5. Candidatos interessados em turmas regulares a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II e até o
Ensino Médio, serão avaliados através de uma Verificação de Conhecimentos Prévios. Esta não possui
caráter eliminatório.
1.6. Os candidatos interessados em Cursos Livres Preparatórios para concursos militares serão
avaliados através de uma prova com caráter de prova diagnóstica.
1.7. Os candidatos interessados em Cursos Livres Preparatórios para o ENEM/Vestibular/PISM, estes
serão avaliados através da pontuação obtida no último ENEM ou Vestibular, ou farão prova
diagnóstica.
1.7.1. A nota obtida no último ENEM ou outro Vestibular deve ser informada no momento da
entrevista.
1.8. São de inteira responsabilidade do candidato as informações fornecidas no momento da
inscrição.
1.9. Turnos disponíveis:
1.9.1. Os turnos das turmas estão sujeitos a alterações com aviso prévio aos candidatos.
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1.10. A abertura das turmas está condicionada a um número mínimo de alunos matriculados.
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições poderão ser realizadas pelo site, em nossa recepção ou através de link no Facebook,
preenchendo os dados obrigatórios solicitados no formulário de inscrição eletrônica.
2.2. O candidato PcD (Pessoa com Deficiência) deverá entrar em contato com a Comissão
Permanente de Admissão. O atendimento especial fica sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade
da solicitação.
2.3. O conteúdo cobrado na prova de admissão serão aqueles elencados no currículo mínimo de cada
série.
3. PROVAS
3.1. A prova de admissão tem duração de DUAS horas IMPRORROGÁVEIS.
4. DATA E LOCAL DA PROVA
4.1. A prova de admissão será realizada no dia e horário divulgado no site do Colégio Líder no link
para inscrição no Processo de Admissão.
4.2. O candidato deverá apresentar-se no local de realização da prova 30 minutos antes do seu início
e somente poderá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.
4.3. O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova transcorrida uma hora do seu
início.
4.4. O candidato receberá um Caderno de Questões e um Cartão Resposta que deverá ser preenchido
nos locais indicados.
4.5. O preenchimento adequado do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. O
Cartão Resposta não será substituído.
4.6. Ao término da realização da prova, é responsabilidade exclusiva do candidato entregar ao fiscal
da sala o Cartão Resposta e o Caderno de Questões, devidamente identificados.
4.7. As respostas das questões de múltipla escolha que estiverem em branco, com mais de uma
marcação ou marcadas indevidamente serão desconsideradas.
5. CLASSIFICAÇÃO
5.1. Todos os candidatos, sem exceção, serão convidados para uma entrevista que acontecerá após a
prova de admissão para conhecer mais sobre a proposta da turma. Apenas após este atendimento a
matrícula poderá ser iniciada.
5.1.1. O candidato que não comparecer à entrevista agendada tem o direito de remarcá-la
dentro de 5(cinco) dias úteis, entrando em contato com nossa Central de Atendimento (telefone 24
2453-2278).
5.2. NÃO SERÁ DIVULGADA NOTA DE NENHUM CANDIDATO. Nem mesmo no momento da entrevista.
Os resultados serão informados exclusivamente na entrevista pós-prova da seguinte forma:
5.2.1. Para candidatos do Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série
Pré-Vestibular/Medicina), a prova com caráter diagnóstico e não eliminatório.
5.2.1.1. A nota obtida em algum concurso realizado como o ITA, EsPCEx, CN/EPCAr,
FUVEST, UNICAMP, UERJ entre outros, pode ser informada no momento da entrevista.

2

PROCESSO DE ADMISSÃO 2020 – COLÉGIO LÍDER
EDITAL

6. MATRÍCULA
6.1. Na entrevista, o candidato e seu responsável podem tirar dúvidas sobre a proposta pedagógica
da turma para a qual se inscreveu, bem como seus valores.
6.2. O candidato deverá estar com sua situação escolar devidamente regularizada.
6.3. O interessado, depois de matriculado, terá um prazo de 30 (trinta) dias para entrega do Histórico
Escolar obrigatório, sujeito a cancelamento da matrícula.
7. ORIENTAÇÕES GERAIS
7.1. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do formulário de inscrição
eletrônico.
7.1.1. Caso algum dado tenha sido inserido de maneira errônea no momento da inscrição,
comunique IMEDIATAMENTE à Comissão Permanente de Admissão para correção dos dados ou ligue
para a Central de Atendimento (telefone 24 2453-2278).
7.1.2. Cada e-mail deve possuir apenas um candidato associado a ele. Em caso de irmãos,
utilize um e-mail para cada candidato.
7.2. Os candidatos de nacionalidade estrangeira deverão apresentar o original da cédula de
identidade estrangeira e um documento que comprove sua condição temporária ou permanente no
país.
7.3. Os candidatos com necessidades especiais deverão comunicar tal fato à Comissão Permanente
de Admissão, após feita sua inscrição, conforme item 2.2 deste Edital.
7.4. É responsabilidade exclusiva do candidato, informar-se acerca de Editais, Anexos e Normas
Complementares, avisos e chamadas oficiais do Processo de Admissão, e de todas as etapas da
matrícula.
7.5. Não serão aceitos pela Comissão Permanente de Admissão recursos referentes aos gabaritos ou
resultados dos candidatos.
7.5.1. Todo e qualquer resultado obtido na prova é definitivo, não cabendo recursos a
nenhuma instância.
7.6. Os resultados deste Processo de Admissão terão validade para o ingresso no Colégio Líder, no
ano letivo de 2020, conforme a disponibilidade de vagas em cada unidade, sem a garantia prévia ou
reserva de vagas.
7.7. O candidato não poderá portar quaisquer tipos de aparelhos eletrônicos e outros materiais de
consulta durante a realização da prova, sujeito à exclusão do candidato.
7.8. A constatação de qualquer tipo de fraude na realização da prova sujeita o candidato à exclusão, e
às penalidades previstas no Regimento Interno do Colégio Líder, em qualquer época, mesmo após a
matrícula ter sido efetivada.
7.9. Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite de vagas de cada turma. É
condição legal para a realização da matrícula a apresentação dos documentos exigidos, conforme
item 6.3 deste Edital.
7.10. Caso o e-mail de confirmação não chegue dentro de 24 (vinte e quatro) horas, favor enviar um
e-mail para marketing@colegiolider.com informando sobre o ocorrido.
7.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Admissão.
Equipe
COLÉGIO LÍDER
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