EDITAL DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO DE NOVOS ALUNOS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO

Edital de Matrícula para o ano de 2022 – Alunos Novatos
A Direção do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, no uso de suas atribuições regimentais e em
consonância com a legislação em vigor, traz a público as normas regentes para o processo de inscrição online de novos alunos 2022
1. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
1.1 O período de inscrições para os alunos novos de 2022 será de:
- 04/11 a 26/11/2021
- Maternal I (a partir de dois anos completos). Maternal II, Jardim I e II
- 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I
- 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II
- Ensino Médio
1.2 O cadastro das inscrições deverá ser realizado exclusivamente on-line:
• No site do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, www.colegiobomconselho.com.br, no
campo Inscrições;
• Os dados preenchidos no formulário de inscrição devem ser cópia fiel da certidão de
nascimento do aluno sem abreviações;
• É necessário que o aluno já seja inscrito no CPF
1.3 Somente serão consideradas efetivadas as inscrições feitas nos prazos estabelecidos, devendo
os responsáveis pelo novo aluno seguir os procedimentos indicados no Edital;
1.4 O novo aluno poderá se inscrever uma só vez no ano corrente;
1.5 O preenchimento do cadastro pela internet não garante a matricula do novo aluno. Os
responsáveis deverão preencher todos os dados fielmente para que sejam analisados para
deferimento, ou não, mediante as vagas disponíveis;
1.6 Após aprovação do cadastro entraremos em contato para marcar uma entrevista do aluno
inscrito com a Coordenação Pedagógica;
1.7 Após análise de dados e entrevista com a coordenadora, entraremos em contato para
procedimentos da matrícula
1.8 As vagas disponíveis serão publicadas na secretaria do Colégio até o dia 26/10/2021;
1.9 Ao finalizar o processo poderá emitir um comprovante da inscrição no qual constam os dados
cadastrais e a sequência numérica que será seguida;
1.10
A matrícula só será efetivada no sistema, com cruzamento de dados, após a quitação da
mesma que deverá ser realizada no ato do contrato.
1.11
Para conhecimento público o presente Edital está disponível no site do colégio
www.colegiobomconselho.com.br, no campo Inscrições
Jataí, 27 de setembro de 2021.
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