COLÉGIO SEMEADOR
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO
Edital nº 17/2020 – Retificação

Frente ao quadro de agravamento da pandemia de Covid-19 em diversas cidades do Paraná e de Santa
Catarina, a COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO, no uso de suas atribuições, retifica os Editais
referentes ao Concurso de Bolsas para 2021 na unidade do Colégio Semeador, passando a adotar as
determinações a seguir.
- Será adotado um sistema de agendamento para a realização da prova. Os candidatos devem
agendar data e horário por meio do link que será encaminhado via e-mail.
- Os agendamentos deverão ser feitos pelos candidatos de acordo com as datas e horários disponíveis
no sistema, entre os dias 15 e 16 de dezembro de 2020.
- As provas serão realizadas a partir de 16 de dezembro de 2020 (quarta-feira).
- A prova terá formato digital e deverá ser realizada por meio de equipamentos disponibilizados pelo
Semeador aos candidatos no local de aplicação. Nesse novo formato, a prova do 6º ano – Ensino
Fundamental terá 10 questões; a prova do 7º, 8º e 9º anos – Ensino Fundamental terá 15 questões; e
a do Ensino Médio (1ª série) terá 25 questões.
- A prova terá duração máxima de 1 (uma) hora para candidatos ao Ensino Fundamental e de 2 (duas)
horas para candidatos ao Ensino Médio.
- Uma vez realizado o agendamento, não será possível alterar a data e o horário escolhidos.
- Não será possível reagendar a data da prova, em qualquer hipótese, inclusive em caso de
ausência do candidato.
- Os candidatos deverão observar o local de realização de prova no momento do agendamento.
- Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso, o qual será descontado do tempo de
prova.
- Os candidatos devem levar caneta azul ou preta no dia da prova. Disponibilizaremos folhas para
rascunho.
- No ato da prova, todos os candidatos deverão cumprir com todas as medidas de prevenção
exigidas pelas autoridades de saúde, em conformidade com o Edital nº 11/2020. O não
cumprimento desses requisitos impedirá o ingresso do candidato no local de prova.
- Quantidade de questões – prova digital:

1

PARA INGRESSO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM 2021: 1 hora de prova
6º ANO

Prova digital

LÍNGUA PORTUGUESA

03

HISTÓRIA

01

GEOGRAFIA

01

MATEMÁTICA

03

CIÊNCIAS

02

TOTAL

10

PARA INGRESSO NO 7º, 8º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM 2021: 1 hora de prova
7º AO 9º ANO

Prova digital

LÍNGUA PORTUGUESA

02

HISTÓRIA

02

GEOGRAFIA

02

MATEMÁTICA

03

CIÊNCIAS

03

TOTAL

12

PARA INGRESSO NA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO EM 2021: 2 horas de prova
1ª SÉRIE DO EM

Prova digital

LÍNGUA PORTUGUESA

06

HISTÓRIA

03

GEOGRAFIA

03

MATEMÁTICA

07

FÍSICA

02

QUÍMICA

02

BIOLOGIA

02

TOTAL

25

2

Os demais itens do Edital e eventuais retificações feitas anteriormente à publicação deste documento
permanecem inalterados.
Curitiba, 14 de dezembro de 2020.

Raquel Albini
Presidente da CPS – Colégio Positivo

Prof. Celso Hartmann
Diretor-geral do Colégio Positivo

Prof. Paulo Cunha
Diretor-executivo do Colégio Positivo
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