
Missão social
"Colégio Soka do Brasil, baluarte da educação humanística onde

floresce o potencial da criação de valor em cada indivíduo."

Processo Seletivo EM 2023



Queridos estudantes, pais e responsáveis
Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do nosso processo
seletivo para a 1ª série do Ensino Médio, turma de 2023! Para
você que está interessado, segue um resumo das informações
sobre nosso vestibulinho. Para informações mais detalhadas,
solicitamos que leia o nosso Edital.

Como fazer para participar?

O primeiro passo é preencher a ficha de
inscrição. Para isso, entre no link abaixo:

Ficha de inscrição

https://drive.google.com/file/d/1FwQ1I5gnz8Wn8-q1UBdN1NuqScGXvbl9/view?usp=sharing
https://forms.gle/zt4pawn9Vx8TQsss9


Sim! O valor da taxa de inscrição no Processo Seletivo 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

Existe alguma taxa de inscrição?



Para quem enviar o comprovante de pagamento e a
carta de apresentação?

Carta de apresentação

Você também precisa escrever uma carta de apresentação, 
 contando um pouco de sua trajetória e de seus objetivos
quanto a estudar no Colégio Soka. 

Para dar prosseguimento ao processo, você precisa enviar o
comprovante de pagamento da taxa da inscrição e a carta de
apresentação para o e-mail desafio@colegiosoka.org.br 
 Vamos responder o e-mail confirmando o recebimento e
finalização da sua inscrição.

mailto:desafio@colegiosoka.org.br


Conforme consta em nosso Edital, também é necessário enviar o histórico
escolar ou boletins do estudante do 6º ao 9º anos do EFAF, pois esses dados
serão utilizados para compor o percentual de bolsa que será ofertado a
cada participante. O histórico ou boletim deverá ser enviado até às 23h55
do dia 3 de novembro de 2022, para o e-mail desafio@colegiosoka.org.br.

É necessário o envio de mais algum documento?

Até quando é possível fazer a inscrição para a 2ª edição
do Processo Seletivo?

Você pode se inscrever até às 23h55 do
dia 3 de novembro de 2022, ok?

mailto:desafio@colegiosoka.org.br


Você está pronto para fazer parte dessa jornada?
Estamos te esperando!

Processo Seletivo EM 2023


