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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
DESAFIO MASTER 2020

1 DA FINALIDADE

1.1 O Desafio Master é um processo seletivo que tem por finalidade a concessão de “desconto fideli-
dade” nas mensalidades, sendo que estes podem variar de 20% a 60% (de acordo com a pontu-
ação), e bolsa integral de 100% (20, 30 e 40 acertos, conforme grupo discriminado no item 3). 
O desconto será concedido para o ano letivo de 2020 aos alunos inscritos no referido processo 
seletivo, considerando o alcance da pontuação necessária para tal. 

1.2 O processo é voltado para estudantes do Ensino Fundamental (5º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª e 
2ª séries).

2 DOS CANDIDATOS

2.1 Somente poderão participar do processo seletivo, candidatos que não façam parte do corpo dis-
cente do Sistema Educacional MASTER e que estejam dentro da faixa etária, conforme determi-
nam as Resoluções CNE (Conselho Nacional de Educação)/CEB (Câmara de Educação Básica).

3 DO DESEMPENHO DOS CANDIDATOS

3.1 Os candidatos serão avaliados através de provas de múltipla escolha (português e matemática) e 
Redação, considerando o número de questões e suas respectivas divisões, apresentada na tabela 
a seguir.  

3.2 O programa de cada disciplina será relativo ao da série imediatamente anterior à que o candidato 
se inscreveu.

3.3 Somente será concedida bolsa integral (100% do valor nas mensalidades da série a que o candida-
to se inscreveu), aquele que obtiver 100% (cem por cento) de acerto em ambas as provas. Caso 
haja empate entre os alunos da mesma série, a REDAÇÃO será o critério de desempate.

3.4 Aos candidatos que não atingirem o percentual de que trata o item 3.3, serão concedidas bolsas 
parciais (descontos nas mensalidades), obedecendo-se aos seguintes critérios:

a) Acerto mínimo de:
Grupo 01: 05 questões em cada prova;
Grupo 02: 07 questões em cada prova;
Grupo 03: 10 questões em cada prova;
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b)	 Será	considerado	desclassificado	o	participante	com	números	de	acertos	inferiores	ao	
mínimo solicitado no item a.

c)	 Os	descontos	obedecerão	ao	disposto	nas	tabelas	abaixo:

3.5 Não estão inclusos, na bolsa integral ou parcial (descontos): materiais didáticos, atividades extra-
classe, segundas chamadas de avaliações, atividades e/ou equipagens esportivas, uniforme diá-
rio ou de esportes, taxas de eventos e/ou seus trajes, bem como toda e qualquer documentação 
acadêmica que se fizer necessária para o aluno. 

4 DAS INSCRIÇÕES

4.1 Os candidatos poderão inscrever-se gratuitamente, no período de 08/07/2019 a 18/09/2019, das 
08h às 12h e das 14h às 17h, na recepção da escola, situada à Av. João Pessoa, nº 391, Filipinho, 
ou pelo site www.semaster.com.br, clicando no banner de inscrição do processo seletivo, sinaliza-
do na página principal do site. 

3.3 Somente será concedida bolsa integral (100% do valor nas mensalidades da série a 
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GRUPO 01 – 5º ao 7º ANO 
TOTAL DE ACERTOS DESCONTOS 

>ou igual a 10 e < 12 20% 
>ou igual a 12 e <14 30% 
>ou igual a 14 e <16 40% 
>ou igual a 16 e <18 50% 
>ou igual a 18 e <20 60% 

20 BOLSA INTEGRAL 100% 
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>ou igual a 26 e <28 50% 
>ou igual a 28 e <30 60% 

30 BOLSA INTEGRAL 100% 
 

GRUPO 03 – 1ª e 2ª SÉRIE 
TOTAL DE ACERTOS DESCONTOS 

>ou igual a 20 e <29 20% 
>ou igual a 30 e <32 25% 
>ou igual a 32 e <34 30% 
>ou igual a 34 e <36 40% 
>ou igual a 36 e <38 50% 
>ou igual a 38 e <40 60% 

40 BOLSA INTEGRAL 100% 
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4.2 Em caso de dúvidas ou dificuldades no ato da inscrição, a Instituição disponibiliza de 

canais de comunicação para com os Candidatos e Pais/Responsáveis como: bate-papo 

online, telefones e e-mails (Anexo II do Edital) 

 

4.3 O candidato deverá apresentar no dia do processo seletivo, o documento de 

Identidade (original e cópia), sendo que todos os dados cadastrados no site no ato 

da inscrição deverão, obrigatoriamente, serem compatíveis com os do documento 

original sob pena do impedimento da realização das provas, caso seja identificado 
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4.2 Em caso de dúvidas ou dificuldades no ato da inscrição, a Instituição disponibiliza de canais de 
comunicação para com os Candidatos e Pais/Responsáveis como: bate-papo online, telefones e 
e-mails (Anexo	II	do	Edital)

4.3  O	candidato	deverá	apresentar	no	dia	do	processo	seletivo,	o	documento	de	Identidade	
(original	e	cópia),	sendo	que	todos	os	dados	cadastrados	no	site	no	ato	da	inscrição	
deverão,	obrigatoriamente,	apresentar	compatibilidade	com	os	do	documento	original	
sob	pena	do	impedimento	da	realização	das	provas.

4.4  O candidato deverá apresentar também, no dia do processo seletivo, o Comprovante	de	Inscri-
ção	o	qual	deverá	ser	impresso após a conclusão da inscrição no site e o Termo de Ciência 
deste	Regulamento	(Anexo	I	do	Edital) devidamente assinados pelo seu representante legal.

4.5 Não serão aceitas Inscrições por Telefone

5 DAS PROVAS

5.1 As provas serão realizadas em duas etapas, com início às 8h e término às 11h, impreterivelmente.	

DIA: 21/09: 08h às 11h - PORTUGUÊS E REDAÇÃO

DIA: 28/09: 08h às 11h - MATEMÁTICA 

5.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedên-
cia mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para início das provas, provido de: Original 
e	Cópia	da	CI,	Comprovante	de	 Inscrição,	Termo	de	Ciência	do	Regulamento,	caneta	
esferográfica	azul	ou	preta,	lápis	e	borracha.

5.3 Os candidatos que chegarem após o horário de início das provas serão automaticamente elimina-
dos do processo seletivo, independente do motivo apresentado.

5.4 Não será permitido o empréstimo de material durante a aplicação das provas.

5.5 Não será concedida revisão de provas em nenhuma hipótese.

5.6 Os candidatos não poderão levar o caderno de provas.

6 DO RESULTADO

6.1 O resultado deste processo seletivo será disponibilizado a partir do dia 07 de outubro de 2019, no 
setor de matrículas da Instituição, das 08h às 11h e das 14h às 17h.

6.2 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, numa escala de zero 
a 100 pontos percentuais, considerando-se o número de acertos da prova.

6.3 O resultado não será informado por telefone.
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7 DA MATRÍCULA

7.1 Os candidatos selecionados para a Bolsa Integral ou descontos terão o prazo de 14/10/2019 a 
25/10/2019 para efetivarem suas matrículas, obedecendo ao Regimento da Escola e demais nor-
mas legais referentes ao ato, sob pena de perda da vaga.

7.2 Os candidatos só poderão ser matriculados na série para a qual se inscreveram, obtiveram apro-
vação e concessão dos descontos, de porte dos seguintes documentos:

• Cópia	da	CI	ou	certidão	de	nascimento	do	aluno;

• Declaração	atualizada	da	Escola	de	origem;

• Boletim	atualizado	do	aluno;

• Documento	de	confirmação	do	desconto	adquirido	pelo	aluno	no	processo	seletivo	
(emitido	pelo	setor	de	matrículas	da	Instituição	promotora	do	concurso)

• Cópia	da	CI	e	do	CPF	do	responsável	pela	assinatura	do	contrato	de	matrícula;

• Cópia	do	comprovante	de	renda	familiar;

• Cópia	do	comprovante	de	residência.

7.3 O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais a ser firmado com a escola só poderá ser assi-
nado pelo representante legal do candidato.

8 DO TURNO

8.1 As vagas oferecidas para este Processo Seletivo serão para os turnos matutino e vespertino, con-
siderando a disponibilidade de turmas para o turno.

9 DA ACEITAÇÃO

9.1 Ao preencher e assinar a Ficha de Inscrição, o candidato e seu representante legal declaram ter 
lido o presente Regimento e que o aceitam em sua íntegra.

10 DO LOCAL DE PROVAS

10.1 As provas serão realizadas no prédio sede do Sistema Educacional MASTER, situado na Avenida 
João Pessoa, nº 391, Filipinho, São Luís - Ma.

11 DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 As dúvidas que possam surgir em relação ao presente Regimento serão dirimidas pela Equipe 
Pedagógica do Sistema Educacional MASTER por e-mail.
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
DESAFIO MASTER 2020

ANEXO I
TERMO DE CIÊNCIA DO REGULAMENTO

Nº DE INSCRIÇÃO

DESAFIO MASTER - 2020
TERMO DE CIÊNCIA DO REGULAMENTO

Nome do Candidato: 

Nome do Responsável:

Declaro	que	li	o	Regimento	referente	ao	Processo	Seletivo	DESAFIO	

MASTER	 2020,	 do	 Sistema	 Educacional	 MASTER	 e	 estou	 de	 pleno	

acordo	com	todo	o	seu	teor	e	forma.	

Assinatura do (a) Responsável pelo Candidato (a)

São Luís (MA),                de                                de 2019.
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
DESAFIO MASTER 2020

ANEXO II

CONTATOS

E-MAILS:

gerenciapedagogica@semaster.com.br

gerenciaadministrativo@semaster.com.br

recepcao@semaster.com.br

matricula@semaster.com.br

BATE-PAPO ONLINE

Disponível no site da escola www.semaster.com.br, localizado no canto direito da 
tela, nos horários de 8h às 12h e de 14h às 17h (08 de julho à 30 de julho de 2019) e 
de 8h às 18h (a partir do dia 01 de agosto de 2019).

TELEFONES:




