Processo sele vo para o Ensino Médio do Colégio Soka do Brasil
Turma de 2022: 2ª edição
Es mados estudantes, pais e responsáveis
Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do nosso processo sele vo para a 1ª série do Ensino
Médio, turma de 2022, sendo assim compar lhamos a seguir um resumo das informações acerca do
ves bulinho, que foram re radas de nosso Edital, ao qual também solicitamos a leitura atenta.
Como fazer para par cipar?
O primeiro passo é preencher a ﬁcha de inscrição. Para isso, entre no link abaixo e faça a inscrição:
h ps://forms.gle/XH3g6cSudzdMtEBA6
Na sequência é necessário realizar o pagamento. O valor da taxa de inscrição no Processo Sele vo é
de R$ 50,00 (cinquenta reais). O pagamento poderá ser efetuado por depósito bancário de acordo
com os dados abaixo:
INSTITUTO EDUCACIONAL SOKA DO BRASIL
CNPJ: 05.429.526/0001-05
Banco: 033- Santander
Agência: 4581
Conta Corrente: 13000375-3
Também é preciso que o candidato ou candidata escreva uma carta de apresentação, contando um
pouco de sua trajetória e de seus obje vos quanto a estudar no Colégio Soka.
Para quem enviar o comprovante de pagamento e a carta de apresentação?
Para dar prosseguimento ao processo, é necessário enviar o comprovante de pagamento da taxa da
inscrição e a carta de apresentação para o e-mail desaﬁo@colegiosoka.org.br. O recebimento de tais
documentos serão conﬁrmados aos par cipantes por e-mail.
É necessário o envio de mais algum documento?
Sim. Conforme consta em nosso Edital, é preciso enviar o histórico ou bole ns do estudante do 6º ao
9º anos do EFAF, pois esses dados serão u lizados para compor o percentual de bolsa que será
ofertado a cada par cipante. O histórico ou bole m deverá ser enviado até as 23h55 do dia 19 de
janeiro de 2022, para o e-mail desaﬁo@colegiosoka.org.br. O recebimento do documento será
conﬁrmado aos par cipantes por e-mail.
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Até quando é possível fazer a inscrição para a 2ª edição do Processo Sele vo?
As inscrições poderão ser feitas até as 23h55 do dia 19 de janeiro de 2022.
Quando serão as avaliações e como funcionará o processo?
Realizaremos as avaliações no formato online, pela plataforma Meet, no seguinte dia e horário:
● Data: 20.01.2022
● Horário: 14h00 (entrar 15 minutos antes)
● Link de acesso para a plataforma Meet: será enviado na véspera do dia da avaliação
Observações
- Solicitamos que os pais e/ou responsáveis estejam presentes das 14h às 14h30 para
par cipar da reunião de abertura.
- Depois das 14h30 não será permi da a entrada de candidatos na sala do Meet.

Haverá alguma forma de comunicação com os par cipantes via Whatsapp?
Uma vez que nossa avaliação será no formato online, será criado um canal de comunicação via
Whatsapp entre a equipe que aplicará as provas e o pai/mãe ou responsável do candidato, a ﬁm de
sanar eventuais questões que ocorram no decorrer do processo. Para tanto, u lizaremos o número
de celular cadastrado na ﬁcha de inscrição. O canal funcionará somente nos dias em ocorrerão a
avaliação escrita e a entrevista individual, sendo desa vado ao término das avaliações.
Quais são os materiais necessários para a realização das avaliações?
Conforme orientamos via Edital, o candidato receberá a avaliação escrita em PDF, com tamanho de
letra compa vel para leitura pela tela do computador mantendo a distância necessária para que o
processo de escrita seja acompanhado pelos avaliadores. Já as respostas devem ser registradas em
folha de sulﬁte. Neste sen do, solicitamos que o candidato tenha à disposição pelo menos 06 (seis)
folhas de sulﬁte, pois calculamos uma folha de sulﬁte para cada resposta.
Como fazer para enviar as fotos das folhas de resposta?
Ao terminar a avaliação escrita, o candidato deve avisar via chat aos avaliadores que darão a
autorização para que as folhas de respostas sejam fotografadas e enviadas. As fotos podem ser feitas
pelo celular e, caso necessário, será permi da a ajuda de algum familiar. As fotos devem ser enviadas
ao seguinte e-mail: desaﬁo@colegiosoka.org.br.
Observação: O candidato será comunicado pela equipe de avaliadores que os arquivos foram
recebidos e estão legíveis.

Quando serão realizadas as entrevistas orais?
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As a vidades orais também ocorrerão no dia 20.01.2022, logo após a realização das avaliações
escritas.
Quando sairá o resultado com o percentual de bolsa ob do pelo candidato ou candidata?
Os resultados serão comunicados individualmente por telefone, no período da tarde do dia
21.01.2022. Assim como consta em nosso Edital, os percentuais de bolsa concedidos têm validade
de 5 (cinco) dias a par r da data da comunicação, prazo este em que deverá ocorrer a matrícula do
estudante.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos!
Equipe do Colégio Soka do Brasil
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