
VestSANTO

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O VestSANTO será regido pelo presente edital e tem como objetivo a concessão de 

bolsas de estudo para o 6º (sexto) ano do Ensino Fundamental e a 1ª (primeira) série do 

Ensino Médio de 2023, seguindo as regras descritas neste edital. 

1.2. O público alvo corresponde aos alunos do 5º (quinto) e 9º (nono) anos do Ensino 

Fundamental que estejam devidamente matriculados em outra instituição de ensino público 

ou particular em 2022. 

1.3. As inscrições para o VestSANTO iniciarão com sua divulgação no dia 29/08/2022 e terão 

seu prazo terminado no dia 21/09/2022. 

1.4. A avaliação será aplicada no dia 24/09/2022, sábado, às 9h, com duração mínima de 

1h30 e máxima de 3h. 

1.5. O resultado final será divulgado no dia 10/10/2022 pelo site do Colégio – 

http://www.csa.osa.org.br. 

1.6. As bolsas de estudo concedidas possuem validade somente para o ano letivo de 2023 

e referem-se apenas à prestação de serviços educacionais.  

1.7. As bolsas de estudos não poderão ser utilizadas de forma cumulativa ou transferidas 

para terceiros. 

1.8.  As matrículas dos candidatos premiados deverão ser efetivadas na Secretaria do 

Colégio Santo Agostinho do dia 13/10/2022 até 11/11/2022. 

1.9. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do VestSANTO, 

atentando-se às datas de inscrição, divulgação e prazo de realização da matrícula. 

1.10. O Colégio Santo Agostinho concederá descontos de acordo com a nota do aluno, em 

uma escala de 0 a 10, segundo tabela do item 1.11. 

1.11. Serão contemplados os alunos que obtiverem nota, de acordo com a seguinte 

graduação: 

Notas Descontos 

Acima de 8,5 50% 

Entre 7,0 e 8,5 30% 

Entre 6,0 e 7,0 20% 

1.12. Além dos descontos ofertados, a maior nota, acima de 8,5, de cada ano/série 

participante (para o 6º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio) 

receberá bolsa integral para o ano de 2023. 

1.13. Caso haja empate, o critério de desempate será a nota da redação. 



1.14. O cronograma do VestSANTO encontra-se assim organizado: 

29/8 a 21/09 Período de inscrição de alunos. 

24/09 
8h30 – Abertura dos portões 

9h – Fechamento das portas e início da avaliação 

10/10 Divulgação dos resultados 

13/10 a 11/11 Efetivação das matrículas dos contemplados 

2. DA INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DO VestSANTO

2.1. Os candidatos deverão realizar a inscrição pelo site http://www.csa.osa.org.br, no qual 

encontrará um banner específico do VestSANTO, que redirecionará o candidato para a 

inscrição online.
2.2. Não será cobrada taxa de inscrição para o concurso. 

2.3. No dia 24/09/2022, data da avaliação, os portões do Colégio Santo Agostinho serão 

abertos às 8h30 e, impreterivelmente, às 9h, as portas das salas serão fechadas para início 

das avaliações. 

2.4. Não serão tolerados atrasos e/ou tempo extra de realização das avaliações. 

2.5. Os candidatos deverão portar documento de identificação com foto (original). 

2.6. Os candidatos serão encaminhados para a sala designada, de acordo com informações 

presentes na entrada do Colégio e no corredor de realização. 

2.7. Os aparelhos eletrônicos (celulares, tablets...) deverão ser colocados em um 

compartimento plástico, cedido pelo Colégio, e ficarão na mesa do professor durante a 

realização da avaliação. 

3. DA AVALIAÇÃO

3.1. As avaliações para ingressantes do 6º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do 

Ensino Médio terão o total de 40 questões de múltipla escolha, divididas na seguinte 

conformação: 

Questões 1 a 10 Língua portuguesa 

Questões 11 a 20 Matemática 

Questões 21 a 40 Conhecimentos gerais e demais componentes curriculares. 

Redação 
Texto com máximo de 20 linhas com tema a ser divulgado no 

momento da avaliação 



 

 

§Parágrafo Único: os conteúdos elencados para cada bloco de questões são 

baseados nos currículos desenvolvidos respectivamente nos 5º e 9º anos do Ensino 

Fundamental do Colégio Santo Agostinho. 

 

3.2. A avaliação terá, impreterivelmente, 3h de realização, seguindo o cronograma previsto 

no item 1.14 deste edital. 

3.3. Após o término da prova, o candidato poderá sair portando o caderno de questões, 

deixando, com o responsável pela aplicação, apenas o gabarito. 

3.4. O preenchimento do gabarito deverá ser realizado, seguindo as instruções presentes 

no caderno de questões. 

 

§Parágrafo Único: em caso de questão em branco e/ou indevidamente preenchida, a 

mesma será desconsiderada na pontuação do candidato. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. Não haverá justificativa pelos candidatos para o não cumprimento dos prazos previstos 

neste edital. 

4.2. A comissão organizadora poderá, em caso de necessidade, alterar as datas previstas 

neste edital, tendo a responsabilidade de divulgar suas decisões no site 

http://www.csa.osa.org.br. 

4.3. Os horários referidos neste edital deverão ser considerados de acordo com o horário de 

Brasília. 

4.4. Os casos omissos e as situações não previstas neste edital serão analisadas pela 

organização do VestSANTO, que emitirá seu parecer sem prazo definido. 

 

 

São Paulo, 24 de agosto de 2022 

Colégio Santo Agostinho 
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Diretor Institucional 


