
 

 

 
 

COLÉGIO OLIMPO GOIÂNIA 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DA 3ª SÉRIE 

PARA O ANO LETIVO DE 2020 
 

A direção do Colégio Olimpo torna públicas, nos termos deste Edital, as normas 
e os procedimentos para o ano letivo de 2020 – para alunos da 3ª Série do Ensino 
Médio – da unidade de Goiânia. 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
1.1. O Colégio Olimpo oferece para 2020 vagas para a 3ª Série no segmento de 
Ensino Médio. 
 
1.2. O Colégio Olimpo detém autonomia para implementar a política de admissão 
de novos alunos e se reserva o direito de fazer eventuais alterações, caso julgue 
necessário. 
 
1.3. Não há reserva de vagas para alunos bolsistas nos cursos referidos neste 
edital. 
 
1.4. O Colégio Olimpo se reserva o direito de alterar o número de vagas 
disponíveis para o ano letivo de 2020. 
 
II. INSCRIÇÃO 
 
2.1. O formulário de inscrição deverá ser integralmente preenchido por meio do 
link disponibilizado pelo Colégio Olimpo no site www.olimpogo.com.br até 1 (um) 
dia antes da data de realização da prova. 
 
2.2. Somente os candidatos que estão cursando, no ano de 2019, a série 
imediatamente anterior àquela em que pretendem ingressar no ano de 2020 
estarão aptos a concorrer ao processo de admissão. 
 
2.3. Os candidatos deverão obrigatoriamente passar pela entrevista com a 
Direção Pedagógica antes ou depois da realização da Prova de Seleção. Essa 
entrevista deve ser agendada no Atendimento ou pelo formulário de pré-
matrícula disponível no site www.olimpogo.com.br. 
 
2.4. É obrigatória, para a entrevista, a apresentação de boletim atualizado.  
 
2.5.  Realizada a autorização de matrícula, o candidato deve se matricular em 
até 48 horas após a divulgação da lista de aprovados. Depois desse período não 
haverá garantia de vaga. 
 
 
 



 

 

III. PROVAS DE SELEÇÃO 
 
3.1. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas presencialmente, na 
unidade T-27, ou pelo site. 
 
3.2. As provas ocorrerão com opção para os dias: 

- 1ª Prova: 28/09/2019 (sábado), às 8h. 
- 2ª Prova: 26/10/2019 (sábado), às 8h. 
- 3ª Prova: 10/01/2020 (sexta-feira), às 14h. 

 
3.2.1. As provas serão aplicadas na Unidade Olimpo T-27, na Rua T-27, nº 1.374, 
Qd. 73, Lts. 03/04/05, Setor Bueno. 
 
3.3. O conteúdo da Prova de Seleção engloba toda a matéria vista no Ensino 
Médio. A prova será ao estilo ENEM com 40 questões + redação. 
 
3.4. As provas terão duração máxima de quatro horas. 
 
3.5. Caso o candidato tenha alguma necessidade especial para a realização da 
prova, isso deve ser informado ao setor responsável pelo Processo Seletivo, com 
o envio de um e-mail para comunicacao@grupoolimpo.com.br, informando qual 
é o tipo de adaptação necessária. 
 
3.6. Não haverá divulgação de “notas”, “pontuações” ou “ordem de 
classificação”. 
 
3.7. Não haverá segunda chamada, vista da prova e/ou revisão de resultados. 
 
3.8. Os resultados das provas serão divulgados nos seguintes dias: 

- 1ª Prova: 1º/11/2019. 
- 2ª Prova: 1º/11/2019. 
- 3ª Prova: 16/01/2020. 

 
3.9. Os resultados não serão divulgados via site, apenas consultados 
presencialmente no Atendimento ou pelo telefone.  
 
IV. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA  
 
4.1. A efetivação da matrícula dos candidatos admitidos só se concretizará após 
o cumprimento dos procedimentos formais requisitados no Atendimento do 
Colégio. 
 
4.1.1. Para que o candidato esteja apto a ser matriculado na 3ª Série, é 
necessária sua admissão de acordo com os critérios estabelecidos, e a entrega, 
já no momento da entrevista, dos documentos especificados abaixo: 
 
Aluno: 
- Cópia da certidão de nascimento; 
- Cópia do CPF da mãe; 
- Cópia do CPF do pai; 



 

 

- 1 (uma) foto 3x4 recente em fundo claro; 
- Histórico do Ensino Fundamental I (original ou cópia autenticada), podendo ser 
a Declaração de Frequência até que o Histórico esteja pronto; 
- Histórico do Ensino Fundamental II (a partir do 7º Ano) (original ou cópia 
autenticada).  
 
Responsável (contratante) maior: 
- Cópia do RG e CPF; 
- Cópia do comprovante de endereço; 
- 12 (doze) cheques referentes às parcelas da anuidade escolar, ou boleto 
(apenas a partir da segunda parcela, pois a primeira parcela deve ser paga à 
vista, em dinheiro ou cheque).  
 
4.2. Os responsáveis financeiros estrangeiros que não possuam número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) deverão indicar, no 
momento da matrícula, responsável que possua a referida inscrição. 
 
4.3. O preenchimento da ficha de matrícula será realizado in loco. 
 
4.4. O pagamento da matrícula é feito em cheque no Atendimento, no ato da 
matrícula. 
 
4.5. O não pagamento da taxa implicará o cancelamento da matrícula do 
candidato. 
 
4.6. O Colégio Olimpo poderá solicitar documentos adicionais caso julgue 
necessário. 


