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Edital 2021 

 
O CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA – CEL, Instituição Filantrópica Educacional, parceira do 
Banco Carioca de Bolsas de Estudo, desde 2005, vem, disponibilizar 56 vagas, atendendo a 
Resolução nº 461 de 20/10/2004 e publicação no D.O.M., para as seguintes séries do Ensino Médio 
durante o ano letivo de 2021: 

 

 
 

Unidade 
 

Curso 
 

Período 
Vagas 

Disponíveis 
Percentual 
concedido 

 
Segmento Série 

   

 

Jardim Botânico 

Rua Maria Angélica, 
294/310. 

 
 

ENSINO 
MÉDIO 

 

1ª 
SÉRIE 

TARDE 
(das 13h40min. às 

19h30min.) 

 

45 
 

100 

 

2ª 
SÉRIE 

TARDE 
(das 13h40min. às 

19h30min.) 

 

08 
 

100 

 
3ª 

SÉRIE 

TARDE 
(das 13h30min. às 

20h50min.) 

 

03 
 

100 

 

 
Inscrição: 

 

Em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial 
como pandemia, o Centro Educacional da Lagoa em conformidade ao Decreto Municipal nº 48.165 
de 03 de novembro de 2020 e as Regras de Ouro determinadas pela Prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiro, atenderá todos os critérios do protocolo de segurança. 

A inscrição deverá ser realizada pela internet, através do endereço eletrônico: 
http://201.148.210.182:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=1&ct=10&ps=10#/eb/informacoes  

pelo (a) próprio (a) candidato (a), ou por seu responsável e, em caso de impossibilidade, na forma 
presencial na secretaria da unidade Jardim Botânico, à partir do dia 04 de dezembro até às 16 
horas do dia 10 de dezembro de 2020. 

 
Processo de Avaliação: 

 
Podem participar do Processo de Avaliação CEL/2021 alunos inscritos no CadÚnico que já 
concluíram ou estão concluindo em 2020 o (a) ano/série anterior ao (à) desejado (a). 

A avaliação dos candidatos será realizada mediante seu desempenho em prova de Língua 
Portuguesa e Matemática, incluindo produção textual (redação). 

http://201.148.210.182:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=1&ct=10&ps=10#/eb/informacoes
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Os resultados do Processo de Avaliação serão válidos para matrícula no CEL para o ano de 2021, 
na Unidade Jardim Botânico, no turno da tarde. 

 
 

Prova: 
 
- Para a realização da prova, será indispensável a apresentação do comprovante de inscrição e 
documento de identificação com foto do candidato (ex: Carteira de identidade ou Carteira de 
Estudante). 
- A prova visa à avaliação dos candidatos quanto às condições essenciais à construção dos 
conhecimentos correspondentes ao trabalho que será desenvolvido na série pretendida, por meio 
de: 

 20 (vinte) questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa; 

 20 (vinte) questões de múltipla escolha de Matemática; 

 Uma proposta de redação. 

 
A prova será realizada em uma só fase, no dia 17 de dezembro de 2020, 

Para saber o local da realização da prova é necessário ligar para a secretaria do CEL no dia 
14/12/2020, das 8h até 17h ; através do número da nossa central telefônica (21)2536-3500. 

 
 

 8h às 11h (1ª série), 

 11h30 às 14h30 (2ª série) e 

 15h às 18h (3ª série) 

 
OBS.: 

a) Os candidatos deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de lápis, 
borracha, caneta esferográfica azul ou preta, seu comprovante de inscrição e documento 
de identificação. Não será permitido o ingresso de candidatos com atraso superior a 15 
minutos. 

b) É obrigatório o uso de máscara, nas dependências da escola e durante todo o período 
de provas e garrafa de água de uso pessoal. 

 

 

 - Não haverá 2ª chamada, vista e/ou revisão de provas. 

 - Os pais ou acompanhantes não terão acesso às salas. 
 

Resultados e Bolsas de Estudo de Mérito: 
 
- Somente os candidatos que obtiverem nota 40 em cada prova terão sua redação corrigida. 
- Será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem) em função do desempenho do (a) candidato (a) 
nas provas de múltipla escolha. A nota da redação também irá variar de 0 (zero) a 100 (cem). 
- A nota final do (a) candidato (a) será a média aritmética simples das três notas por ele obtidas – 
nas provas de múltipla escolha e na redação. Será considerado (a) apto (a) a ingressar na série 
pretendida o (a) candidato (a) que obtiver, no mínimo, média 50 (cinquenta) e respeitando a 
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ordem de classificação de notas. Caso ocorra empate de notas, o critério de seleção será mediante 
a maior nota obtida na redação dos respectivos candidatos. 

 
- Os resultados da prova serão divulgados aos Responsáveis, por telefone ou por email, no 
dia 19 de janeiro de 2021, das 9h às 16h, pela Coordenação da Unidade Jardim Botânico. 

 
 

Da Matrícula: 

 
- No ato da matrícula, o Responsável deverá entregar a seguinte documentação: cópia da Certidão 
de Nascimento; declaração da Escola de origem; cópia da carteira de identidade do (a) aluno; cópia 
da carteira de identidade e do CPF do Responsável que assina o contrato; 4 fotos 3x4 (atuais), com 
identificação no verso; cópia de comprovante atual de residência do  Contratante, Comprovante de 
inscrição no CadÚnico (Folha Resumo) e original do histórico escolar (poderá ser entregue até 
27/01/2021). Também é necessário um atestado médico de saúde, com tipo sanguíneo e 
informando se o (a) aluno (a) está apto (a) ou não para as práticas esportivas. 

- A matrícula e a respectiva entrega de documentação será feita na Secretaria da Unidade Jardim 
Botânico. 

As vagas serão preenchidas obedecendo à rigorosa ordem de classificação. 

 
Disposições Gerais: 

 
- Os candidatos que obtiveram bolsa de estudos que não efetivarem sua matrícula até o dia 27 de 
janeiro de 2021 irão perder o direito à matrícula e, consequentemente, à bolsa de estudos. 

- Durante a prova, não será permitido o porte/uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e de 
comunicação, como também será vedada qualquer consulta bibliográfica. 

- O (a) candidato (a) que estiver portando telefone celular deverá desligá-lo durante a realização do 
teste, para evitar o incômodo aos demais. 

- Os casos especiais/omissos serão resolvidos pela Coordenação da Unidade e, em última 
instância, pela Direção do CEL. 

- O presente edital rege conforme a norma do Plano de Educação elaborado para esta Instituição 
Assistencial de Educação. 

 

 
Rio de Janeiro, 01 de dezembro 2020 

 
 

 
 


