
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO 
PROGRAMA DE BOLSAS PRIMEIRA CHANCE 

TURMA 2023 – ESTADO DO CEARÁ 
 

A Associação Primeira Chance, realizará a Seleção para o PROGRAMA DE BOLSAS, 
mediante as regras e informações descritas abaixo. 
 

1. BENEFÍCIOS DA BOLSA 

Aos candidatos selecionados neste Processo Seletivo serão oferecidos os benefícios 

para o ano de 2023 descritos abaixo:  

▪ Bolsa de estudos integral em uma escola parceira da Associação na cidade de 

Fortaleza ou na cidade de Sobral, a ser definida pela Associação Primeira Chance;  

▪ Material didático obrigatório da escola parceira; 

▪ Transporte, para as atividades exclusivamente relacionadas a escola; 

▪ Almoço, para bolsistas que passem o dia inteiro na escola; 

▪ Material escolar básico; 

▪ Uniforme escolar obrigatório da escola parceira; 

▪ Acompanhamento escolar e pessoal por um mentor, dentro do programa de 

mentoria da Associação Primeira Chance;  

▪ Transporte de férias, para o caso de bolsistas oriundos de outras cidades que não 

sejam da Grande Fortaleza, a fim de passar as férias escolares com a família. 

 

Referidos benefícios poderão ser renovados, a critério da Associação Primeira Chance, 

com base nos seguintes critérios: 

• Alto desempenho escolar e aprovação em todas as matérias 

da escola; 

• Assiduidade nos eventos que a Associação promover; 

• Dedicação, disciplina e respeito por todos os membros da 

escola parceira e da Primeira Chance 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA SELEÇÃO 

a. A seleção visa o provimento de até 15 vagas para o Programa de Bolsas, 

podendo esta quantidade variar para mais ou menos, a depender do 

desempenho dos candidatos no processo seletivo. 

b. Os requisitos para concorrer às vagas são: 

i. Ser estudante da rede pública de ensino; 



 
ii. Ser medalhista de ouro ou prata na última edição da Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – 17ª OBMEP;  

iii. Estar cursando, em 2022, o 8º ou o 9º ano do Ensino 

Fundamental; 

iv. Ter no mínimo 13 (treze) anos e no máximo 17 (dezessete) anos 

completos na data da admissão; 

v. A família do candidato deve possuir renda bruta mensal per capita 

de até 1 1/2 (um e meio) salário mínimo, vigente no território 

Nacional na data de publicação deste informativo.   

A renda familiar por pessoa (per capita) é calculada somando-se a renda 

bruta dos componentes do grupo familiar e dividindo-se pelo número de 

pessoas que formam este grupo familiar. 

vi. A renda deve ser comprovada de acordo com os documentos 

listados abaixo: 

a. Declaração de Imposto de Renda 

b. Carteira de Trabalho 

c. Contracheque 

d. Decore - Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos 

e. Extrato de banco dos últimos 3 meses – extrato completo com detalhes 

de toda a movimentação bancária tanto da conta corrente, quanto da conta 

salário ou poupança 

f. Autônomos e profissionais liberais - Cópia do contrato de prestação de 

serviço com o valor do pagamento recebido; RPA - Recibo de Pagamento 

de Autônomo e Notas fiscais emitidas 

g.  MEI - Declaração Anual do Microempreendedor Individual, a DASN-

SIMEI Declaração de Imposto de Renda 

 

vii. Residir ou ter disponibilidade para se mudar para as cidades de 

Fortaleza e Sobral, ou suas respectivas regiões metropolitanas. 

c. A Seleção será realizada em etapas, todas de caráter eliminatório, a 

saber: 

i. Primeira Fase - Inscrição via sistema online; 

ii. Segunda Fase – Teste presencial, com conteúdo de Língua 

Portuguesa e Matemática, além de uma redação de caráter 

dissertativo, a ser realizado em Fortaleza. 



 
iii. Terceira Fase - Entrevista individual a ser realizada com o 

candidato e com o responsável, além da entrega de 

documentação; 

iv. Quarta Fase – Teste de nivelamento de turma e teste psicológico, 

a ser realizado em uma das escolas parceiras da Primeira 

Chance. 

 

As inscrições estarão abertas do dia 20 de DEZEMBRO de 2022 ao dia 04 de JANEIRO 

de 2023, através do link https://forms.gle/RH52bsPvLqmGrGxG9 

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que atende a todos os 

requisitos exigidos. 

 

3. FASES 

a. Testes objetivos 

As provas objetivas serão presenciais e ocorrerão entre os dias 09 e 13 de janeiro de 

2023, em horário a ser confirmado via e-mail com cada candidato classificado para a 

fase. O local de realização das provas também será enviado aos candidatos via e-mail. 

É de responsabilidade exclusiva do candidato e de seu responsável a identificação 

correta de seu local de realização das provas objetivas presenciais e o comparecimento 

no horário determinado. 

 

As despesas decorrentes do deslocamento entre cidades para a participação 

nas fases de testes presenciais e entrevistas da seleção, serão de 

responsabilidade do aluno e de seu responsável legal. 

 

b. Conteúdo programático: 

 

9º ano (candidatos que cursam em 2022 o 8º ano do Ensino Fundamental) 

Língua Portuguesa:  

Interpretação de texto. 

Matemática: 

Múltiplos e Divisores 

Problemas sobre as 4 operações 

Porcentagem 

Razões e Proporções 

Expressões Numéricas 

Expressões e Frações Algébricas 

Noções de Lógica Matemática  

https://forms.gle/RH52bsPvLqmGrGxG9


 

Associação Primeira Chance 
Av. Santos Dumont, 2456 

Fortaleza – CE 
contato@primeirachance.org 

 

1º ano (candidatos que cursam em 2022 o 9º do Ensino Fundamental) 

Língua Portuguesa: 

Interpretação de texto. 

Matemática: 

Múltiplos e Divisores 

Problemas sobre as 4 operações 

Porcentagem 

Razões e Proporções 

Expressões Numéricas 

Expressões e Frações Algébricas 

Noções de Lógica Matemática 

Equação do Primeiro Grau 

Equação do Segundo Grau

 

c. Entrevistas 

Será feita uma entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, que têm como objetivo 

captar no discurso do candidato à bolsa, aspectos que possibilitem o conhecimento 

socioeconômico sobre ele, indicadores de avaliação de desempenho e desenho do perfil 

do candidato. 

 

d. Testes de nivelamento e psicológico 

Serão realizados teste de nivelamento de turma e teste psicológico, nas sedes das 

escolas parceiras, em data e horário a ser confirmado via e-mail com cada candidato 

classificado. 

 

4. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

Considerando os dados do Formulário de Inscrição, os resultados dos testes objetivos, 

de nivelamento e psicológico, e as entrevistas pessoal e familiar, serão selecionados os 

candidatos que melhor se alinharem a política da Associação Primeira Chance e mais 

se adequarem ao Perfil do bolsista Primeira Chance, cuja decisão será inteiramente 

discricionária da Associação Primeira Chance. O resultado do Processo Seletivo 

2023 será informado aos candidatos convocados para a última fase, por e-mail, 

entre os dias 13 e 16 de janeiro de 2023.  

 

O candidato ou seu responsável poderão obter informações referentes a Seleção, em 

dias úteis, no horário das 11h às 19h, por meio do telefone: (85) 98877-0684. 

 


