INSTITUTO SANTA ÚRSULA DE RIBEIRÃO PRETO
Rua Chile, 1.750 – Jardim Santa Ângela – CEP 14020-610 – Ribeirão Preto-SP

Fone: (16) 3211-2828 Fax: (16) 3211-2810 www.colegiosantaursula.com.br

Vestibulinho – 2020
O Colégio Santa Úrsula faz parte da rede Ursulina, presente em mais de 38 países, há 484 anos. Em
Ribeirão Preto, o colégio completou 106 anos em 2018. Os alunos do Santa Úrsula distinguem-se pelo
carisma herdado de sua fundadora – Santa Ângela Mérici – pelo qual empregam seus dons e talentos a serviço
de quem necessita.
Para ser aluno do Ensino Médio do Colégio o candidato precisa passar pelo processo de avaliação que
consta de provas escritas para acesso à 1ª série do Ensino Médio.
1. Candidatos
1.1. O processo de seleção oferecerá vagas para alunos que cursarão a 1ª série do Ensino Médio no ano
letivo de 2020, não sendo permitida a participação de treineiros.
2. Inscrições
2.1. Período: 10 a 21 de agosto de 2019, vagas limitadas.
2.2. Preenchimento do formulário deve ser feito diretamente no site do colégio.
2.3. Vagas limitadas!
3. Conteúdo da Avaliação
3.1. PARTE1: 20 testes distribuídos entre Matemática, Língua Portuguesa, Atualidades e Ciências. Sendo
que o conteúdo abordado será de acordo com a programação prevista pela BNCC (Base Nacional
Comum Curricular) aprovada pelo MEC.
3.2. PARTE2: Redação, serão oferecidas duas modalidades durante a prova para que o aluno escolha um
tema para sua redação.
4. Cronograma do Processo Seletivo
8h

– Recepção dos alunos - Auditório

8h40 – Aulas com os professores do Ensino Médio do Colégio Santa Úrsula
9h40 – Intervalo
10h

– Início da prova

12h30 – Fim da prova
Local: Entrada pela portaria da Rua Chile.
Rua Chile, 1750 Jardim Santa Ângela
Material: Caneta azul ou preta, lápis e borracha
É necessário a apresentação do R.G. para a realização da prova. Não será permitido o uso de
calculadoras, celulares ou qualquer meio de consulta.

5. Classificação
5.1. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem decrescente da pontuação obtida. Em caso de
empate, o candidato com maior pontuação na prova de redação terá prioridade.
O candidato à vaga deverá obter pontuação geral maior ou igual a 7,0 (sete), tendo que atingir valor
diferente de zero em todas as atividades realizadas.

6. Divulgação dos Resultados
6.1. A lista com os resultados será divulgada no site do colégio: www.colegiosantaursula.com.br no dia
30/08/2019. Ela conterá os CÓDIGOS DE INSCRIÇÃO dos alunos APROVADOS. Não serão
divulgadas listas de alunos por nomes a fim preservar o sigilo na identificação dos candidatos.
6.2. Em caso de aprovação, o responsável pelo aluno receberá contato do Colégio para agendamento de
reunião individual com a coordenação.
6.3. A entrega de documentação à secretaria da escola deverá acontecer até o dia 30/09/2019, para
confirmar a vaga do aluno. O descumprimento deste prazo será considerado DESISTÊNCIA. Não
haverá exceções ou prorrogação.
Dúvidas: Entrar em contato com Fernando Herrero Lomas – Coordenador Pedagógico
fernando@colegiosantaursula.com.br

