Colatina, 16 de outubro de 2020

BOLSÃO MARISTA 2021
Conforme consta no edital:
5. Do Resultado
5.1. O resultado será divulgado no dia 16 de outubro (sexta-feira), até as 18h, no site
www.marista.edu.br/colatina
5.2. Para ter direito ao desconto para o ano de 2021, os responsáveis deverão efetivar a
matrícula do beneficiado, para o ano de 2021, até o dia 10 de novembro de 2020 (terçafeira), e realizar o pagamento da matrícula (1ª parcela), sobre a qual não há desconto.
5.3. Em caso de não efetivação da matrícula até a data acima, o desconto será
remanejado para o candidato seguinte, o qual terá prazo de 10 (dez) dias para realizar a
matrícula.
5.4. Os descontos concedidos são pessoais e intransferíveis e incidirão a partir da
segunda parcela, ou seja, do mês de fevereiro de 2021.
5.5. Os descontos não são acumulativos com outros descontos. Prevalecerá o maior
desconto no caso de o aluno que porventura seja ou venha ser beneficiário de algum
outro benefício ou desconto no Colégio.
5.6. Os descontos referem-se apenas ao ano letivo de 2021, e se constitui em mera
liberalidade do Colégio, não se caracterizando como obrigação sua renovação
contratual, podendo ser cancelado a qualquer tempo e independentemente de
prévio aviso, em caso de inadimplência ou descumprimento contratual, não
havendo direito adquirido ou expectativa de direito quanto à continuidade de tal
benefício para os anos seguintes.
5.7. Em caso de atraso no pagamento da mensalidade, os responsáveis perderão o
benefício do desconto.

LISTA DOS CANDIDATOS CONTEMPLADOS E SUPLENTES
CANDIDATOS

CLASSIFICAÇÃO FINAL

SITUAÇÃO

PREMIAÇÃO

Álvaro Fernandes Pio Da Silva

1º

Contemplado

100%

Gabriela Guimarães Pereira

2º

Contemplado

50%

Luíza Hartuique De Oliveira

3º

Contemplado

50%

Davi Rossatti Dalcol

4º

Contemplado

25%

Thaiani Gussi Simoura

5º

Contemplado

25%

Yasmin Melo de Moraes

6º

Contemplado

25%

Katarine Perim

7º

Contemplado

25%

Valentina Galletti Roldi

8º

Suplente

---

Renan Zorzal Berger

9º

Suplente

---

Clarissa Lopes Vieira Coelho

10º

Suplente

---

Maine Fregona Rodrigues

11º

Suplente

---

Rafael Bernardes Curtinhas Garcia

12º

Suplente

---

Maria Fernanda Salviato Oliveira

13º

Suplente

---

Em caso de dúvidas a equipe da Secretaria estará à disposição, de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h, pelos telefones (27)2102-8100 e (27)2102-8121 ou e-mail: colatina@marista.edu.br

Daniela Silva Campana Rocha
Diretora

