PROVA DE BOLSAS PARA NOVOS ALUNOS
COLÉGIO GENOMA 2022
Governador Valadares
Prezados Pais, Responsáveis e Candidatos
Agradecemos a você candidato (a) e familiares o interesse
em nos oportunizar ser a sua escola para o ano letivo de
2022.
Nosso maior orgulho é aﬁrmarmos que, antes de tudo,
SOMOS uma escola feita por e para HUMANOS.
Agradecemos os adjetivos que nos são atribuídos: escola
exigente, ensino forte (com foco e disciplina), conexão
entre estudo e vivência e líder em aprovações em
universidades privadas e públicas.
Atentos ao mundo contemporâneo sabemos que nossos
gênios precisam também desenvolver a comunicação, o
autoconhecimento e as habilidades socioemocionais
necessárias ao futuro no trabalho e à convivência social.
Para nós, contribuir para um mundo de possibilidades
passa por entender e amparar as juventudes, valorizar as
Identidades, diversidades, ética, justiça, saúde, educação,
meio ambiente e sustentabilidade como habilidades
indissociáveis ao SER CIDADÃO.
Cremos que nossos gênios são pessoas que podem fazer
diferença e contribuir para um mundo melhor a medida
que pratiquem - desde sempre - o poder do respeito, a
felicidade do aprender e descobrir, a responsabilidade em
suas ações, a empatia e a resiliência.

PROVA DE BOLSAS
Comunicamos que a PROVA DE BOLSAS PARA NOVOS
ALUNOS DO COLÉGIO GENOMA para o ano letivo de 2022
está oﬁcialmente aberto a partir do dia 10 de setembro de
2021 e término das inscrições no dia
01 de outubro de 2021 – 12 horas.
Enfatizamos a importância da leitura completa deste
documento pois nele consta de forma detalhada as
informações para a participação do Processo de Admissão.
Atenção ao que se refere às datas, avaliações e conteúdos a
serem cobrados referente ao ano/série do candidato, para
que não haja intercorrências na avaliação.
Durante todo o período a que se refere este edital e
processo de bolsas, o Colégio Genoma disponibilizará
atendimento às dúvidas. Fale conosco através do e-mail:
marketing@colegiogenoma.com.br e pelo WhatsApp do
setor de Relacionamento: 33- 9 9964-8292.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Art.1º O Processo de Admissão 2022 será composto de uma
prova objetiva, composta por 40 questões (6° ao 9° anos –
ensino fundamental/anos ﬁnais) e 60 questões (ensino
médio).
Art.2º Local e horário de prova

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Art.3º INSCRIÇÃO VIA WEB:
As inscrições via internet serão feitas pelo site
colegiogenoma.com.br, a partir do dia 10 de setembro de
2021. O responsável do candidato deverá selecionar a
opção da sede Genoma que deseja estudar, preencher
todo o cadastro, escolher a forma de pagamento da taxa de
inscrição, efetuar o pagamento e ﬁnalizar.

Art.4º INSCRIÇÃO PRESENCIAL:
As inscrições presenciais
poderão ser realizadas nas recepções das unidades do
Colégio Genoma, no horário das 8 às 18h, considerando-se
o horário oﬁcial de Brasília. O responsável deverá portar
seus documentos pessoais (identidade e CPF) bem como
do candidato.
Art.5º TAXA DE INSCRIÇÃO:
A TAXA DE INSCRIÇÃO É DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS).
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito por
meio das modalidades de pagamento apresentadas no site
na hora da inscrição. O não pagamento da taxa de
inscrição poderá implicar na eliminação do candidato,
mesmo nos casos em que ele tenha realizado a prova.
Art.6º CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
Ao concretizar a inscrição do candidato por meio do
pagamento da taxa de inscrição, será encaminhado no
e-mail cadastrado no ato da inscrição o cartão de prova,
juntamente as informações sobre local, dia e horário da
avaliação.
NO DIA DA PROVA, O CANDIDATO INSCRITO DEVERÁ
PORTAR IMPRESSO UMA VIA DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO,
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OFICIAL.

RESTRIÇÕES
Art.8º Caso o candidato já tenha estudado no Colégio
Genoma, sua inscrição no presente processo de bolsas
poderá ser recusada ou mesmo cancelada, bem como sua
matrícula poderá ser recusada, em virtude de histórico
disciplinar desfavorável, segundo avaliação a critério do
Genoma. Nestes casos, em nenhuma hipótese, haverá
ressarcimento da taxa de inscrição para a seletiva de
bolsas.

OBSERVAÇÕES
Art.9º Outras datas de provas de bolsas poderão ser
disponibilizadas a critério da instituição, desde que haja
vagas, e suas divulgações ocorrerão em nosso site. Neste
caso, será aplicado nova prova, com a mesma estrutura de
conteúdos e diﬁculdades da anterior.
Art.10º Caso haja outras datas de prova de bolsa, o
candidato não aprovado tem a oportunidade de tentar
novamente o ingresso no Colégio Genoma para 2022,
efetuando uma nova inscrição no processo de admissão.
O processo de inscrição é o mesmo feito na primeira prova,
tal como deve-se realizar um novo pagamento da taxa de
inscrição.

Art.11º É facultado ao Colégio oferecer bolsas e vagas conforme as suas disponibilidades e políticas internas para a
admissão de novos alunos.
Art.12º O fato de preencher o Requerimento de Inscrição
no Processo de Bolsas não assegura ao(à) candidato(a) o
direito à matrícula no Colégio Genoma.
Art.13º Ao Genoma, é reservado o direito de não convocar
candidatos(as) admitidos(as) no processo para matrícula
nas turmas que não alcançarem o mínimo de alunos para
abertura da mesma, de acordo com a deﬁnição
institucional.
Art. 14º Depois de efetuadas as chamadas regulares referentes a lista de espera, permanecendo a possibilidade de
vagas essas serão destinadas às
solicitações de matrículas posteriores, respeitados os
processos internos e a ordem de solicitação.

PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
O aluno deverá:
Art.15º Portar cartão de inscrição e documento de
identidade ou outro documento de identiﬁcação com foto
recente, legalmente reconhecido.
Art.16º Ter caneta azul ou preta, lápis ou lapiseira,
borracha e apontador (caso use lápis). O uso de régua é
facultativo.

REGRAS:
Art.17º Não será permitido o uso de máquina de calcular
ou similares, nem o acesso a qualquer fonte de consulta,
bem como corretivos, livros, manuais, impressos, anotações
e quaisquer dispositivos eletrônicos, como: wearable tech,
máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®,
gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar, relógio, alarmes,
chaves com alarme ou com qualquer outro componente
eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor,
gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e
mensagens. Não será permitido também o uso óculos
escuros e artigos de chapelaria, como: boné, chapéu,
viseira, gorro ou similares, durante a realização das provas.
Art. 18º O candidato não deve levar bolsas, mochilas ou
aparelhos eletrônicos, pois não será permitido fazer a prova
estando de posse de objetos que não aqueles permitidos
para a execução do exame. Antes de entrar na sala de
provas, o candidato deverá assegurar que o telefone celular
e quaisquer outros equipamentos eletrônicos estejam
desligados;
Art. 19º A ida ao banheiro, a partir do início da prova, será
permitida ao participante desde que seja acompanhado
pelo ﬁscal.

RECOMENDAÇÕES EM RELAÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19

Art. 20° Os participantes da prova de bolsas devem estar
atentos às regras para evitar o contágio pelo novo
coronavírus. As medidas que devem ser adotadas na aplicação da prova são:
a) Dentre os itens para a prova deverá o candidato estar de
posse de álcool em gel próprio e garrafa (descartável) de
água mineral.
b) A máscara de proteção facial será item obrigatório. O
candidato que não estiver de máscara não poderá ter
acesso às dependências do Colégio Genoma.
c) Dentro de sala, os estudantes deverão permanecer com
a máscara durante toda a realização da prova. A máscara
deve ser usada da maneira correta, cobrindo o nariz e a
boca. Caso isso não seja feito, o participante será eliminado
da prova de bolsas. Os candidatos poderão levar máscaras
para trocar durante a aplicação (máximo de 03 máscara
em embalagem plástica transparente), seguindo a
recomendação de especialistas da área de saúde.

d) O equipamento de proteção poderá ser retirado apenas
para a identiﬁcação dos participantes, para comer e beber.
Toda vez que retirarem a máscara, os participantes não
devem tocar na parte frontal dela, e devem, em seguida,
higienizar as mãos com álcool em gel próprio. As mãos
devem ser higienizadas também quando os participantes
forem ao banheiro e no decorrer do exame.
e) O distanciamento social será adotado pelo Genoma,
devendo as sinalizações em sala ser respeitadas pelos
alunos.
f) Em nenhuma hipótese será permitido o empréstimo de
qualquer recurso ou material escolar entre os alunos com
pena de exclusão dos envolvidos;
g) Haverá aferição de temperatura na portaria e, caso
apresente febre (temperatura acima de 37,5ºC). Neste caso
haverá a possibilidade de agendamento individual para
que o aluno possa efetuar a prova quando a condição de
saúde estiver reestabelecida.

RESULTADO
Art.21º O resultado do Processo de Admissão estará
disponível no dia 06 DE OUTUBRO DE 2021 no site
www.colegiogenoma.com.br. Para acessar o resultado, o
candidato deverá ﬁcar atento ao seu número de inscrição
(constante no seu cartão de inscrição que será enviado
para oa e-mail cadastrado no ato da inscrição) e assim
identiﬁcar a classiﬁcação na lista de aprovados.
Art.22° A lista de aprovados será divulgada em ordem das
notas obtidas (da maior para a menor nota), respeitado o
número de bolsas de cada série/ano/turma e sede.
Art.23º A listagem com as notas e a classiﬁcação completa
estará disponível para consulta por parte dos responsáveis,
devidamente identiﬁcados e em posse do comprovante de
inscrição, nas sedes do Genoma junto às coordenações
pedagógicas.
Art.24º A Seletiva de Bolsas tem como critério a premiação
do aluno por ordem de desempenho na prova realizada,
observadas as seguintes informações/estruturas:

MATRÍCULAS E LISTA DE RECLASSIFICAÇÃO
Art.25º Os candidatos contemplados pela bolsa de estudos
terão, impreterivelmente, até o dia 20 de Outubro de 2021
para efetuar a matrícula. Passada a data e não efetivada a
matrícula, será considerado como desistente do benefício
de bolsa, não cabendo nenhum recurso a qualquer tempo.
Art.26° Em caso de reclassiﬁcação, será divulgado no site do
colégio no dia 21 de Outubro de 2021 após às 18 horas a
listagem com as vagas remanescentes (por série/ano/
turma/sede) com o indicativo dos candidatos reclassiﬁcados,
cabendo a estes ou aos responsáveis a veriﬁcação da
listagem. Os reclassiﬁcados terão prazo até o dia 29 de
Outubro de 2021 para efetivarem sua matrícula. Passada a
data e não efetivada a matrícula, será considerado como
desistente do benefício de bolsa, não cabendo nenhum
recurso a qualquer tempo.
Art.27° Fica facultado ao Colégio Genoma a divulgação de
mais listas de reclassiﬁcação, sempre obedecendo a ordem
crescente das notas obtidas nas provas do dia 02 de
Outubro e com divulgação de calendário de matrículas
especíﬁco. Tais informações serão sempre postadas no site
da instituição, cabendo aos interessados a observância dos
prazos e demais instruções.

Art.28º Serão necessários para matrícula no Ensino
Fundamental e Ensino Médio os seguintes documentos:
•Certidão de nascimento do aluno;
•Identidade do aluno (obrigatório a partir dos 16 anos);
•Identidade e CPF do responsável ﬁnanceiro;
•Comprovante de residência atualizado dos responsáveis
acadêmico e ﬁnanceiro;
•Declaração de transferência da escola de origem do aluno.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29º O(a) responsável legal pelos(as) candidatos(as)
deverá manter-se informado(a) acerca das datas e procedimentos da Seletiva de Bolsas pelo site da instituição, secretarias ou recepções do Genoma.
Art.30º Os casos omissos neste edital serão analisados e
resolvidos pelo Conselho Pedagógico e Administrativo junto
à Direção Geral do Genoma Sistema de Ensino.
Governador Valadares (MG),
10 de setembro de 2021.
Direção Geral – Genoma Sistema de Ensino
Conselho Pedagógico e Administrativo

O Conselho Pedagógico/Administrativo do Sistema Genoma
de Ensino, no uso de suas atribuições regimentais e em
consonância com a legislação em vigor, traz a público, a
estrutura das avaliações que farão parte do Processo de
Bolsas para o ano de 2022, conforme quadro abaixo:

EDITAL DE BOLSA – PROCESSO DE ADMISSÃO - GENOMA
2022
Conteúdos Programáticos – Ensino Fundamental (Anos
Finais) e Ensino Médio

