EDITAL DE RESERVA DE VAGA / 2022
Candidatos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio
Srs. pais ou responsáveis,
Inicialmente, gostaríamos de parabenizar os candidatos classificados no Processo
de Admissão do Colégio Bernoulli para o ano letivo de 2022 bem como seus familiares.
Será um enorme prazer recebê-los em nossa escola.
Para proceder à reserva de vaga do candidato, estejam atentos a todas as
informações contidas neste Edital.
O procedimento para a reserva de vaga dos candidatos classificados do 6º ano do
Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio deverá ser feito pelos responsáveis da
seguinte maneira:
1º passo:
Acessar a plataforma on-line para a realização da reserva de vaga, por meio do
botão localizado ao final desta página. Para acessar a plataforma, o responsável
financeiro do candidato classificado deverá utilizar o CPF como login e a mesma senha
cadastrada no momento da inscrição do candidato no Processo de Admissão de Novos
Alunos / 2022.
A reserva de vaga será realizada por meio da modalidade web, não havendo a
necessidade de o responsável pelo aluno comparecer à secretaria da escola para concluir
a reserva.

•

Inscrição via web

Para a reserva de vaga do candidato classificado no Processo de Admissão de Novos
Alunos / 2022 na modalidade web, é necessário que o responsável financeiro faça a
assinatura do Termo de Reserva de Vaga digitalmente. Além disso, é preciso anexar na
plataforma on-line do Bernoulli toda a documentação solicitada no 2º passo deste Edital.
Nessa modalidade não é necessário finalizar a inscrição do candidato na secretaria ou
enviar a documentação pelos Correios, uma vez que, concretizando a inscrição via web,
o aluno já estará com a vaga reservada para a série na qual foi classificado.
Ao concretizar a reserva de vaga do aluno via web, o responsável financeiro
receberá em seu e-mail o Termo de Reserva de Vaga e o boleto bancário referente à
taxa de reserva de vaga.
O pagamento da taxa de reserva de vaga deverá ser feito por meio de boleto
bancário, que será enviado para o e-mail do responsável financeiro após a realização do
processo de reserva de vaga na plataforma on-line do Bernoulli.
É importante destacar que todas as informações declaradas na Ficha de Inscrição
no momento da inscrição do aluno no Processo de Admissão de Novos Alunos / 2022 bem

como toda a documentação anexada digitalmente pelo responsável financeiro do aluno na
plataforma de inscrição on-line são de sua inteira responsabilidade.
A secretaria do Bernoulli fará a conferência de toda a documentação fornecida pelo
responsável financeiro. Caso seja apurada alguma irregularidade ou divergência nas
informações e / ou na documentação fornecida, a secretaria entrará em contato com o
responsável financeiro para fins de regularização. Caso o responsável financeiro não
regularize todas as pendências informadas dentro do prazo estabelecido pela secretaria, o
Bernoulli poderá efetuar o cancelamento da reserva de vaga do candidato.

2º passo:
Providenciar toda a documentação constante da lista a seguir:

DOCUMENTO

AUTENTICIDADE

PESSOA

Documento de identidade

Cópia

Responsável financeiro

CPF

Cópia

Responsável financeiro

Comprovante de endereço

Cópia

Responsável financeiro

Esclarecimentos sobre a documentação:
•
•
•

Para ser responsável financeiro, é imprescindível não ter associado ao seu nome
qualquer registro de débito em órgãos de proteção ao crédito, tais como SPC ou
Serasa.
Para a realização da reserva de vaga, toda a documentação deverá ser entregue,
conforme especificado neste documento.
Somente será validada a reserva de vaga cuja documentação esteja completa, com
o Termo de Reserva de Vaga devidamente assinado pelo responsável financeiro e a
taxa de reserva de vaga devidamente paga.

3º passo:
Para a efetivação da reserva de vaga, além da entrega de toda a documentação
constante no quadro destacado no 2º passo, é necessário o pagamento de uma taxa única
no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de reserva de vaga. Esse valor
será compensado na 1ª parcela da anuidade de 2022 do contrato de prestação de serviços
educacionais, no momento da efetivação da matrícula.
O boleto referente à taxa de reserva de vaga será enviado para o e-mail do
responsável financeiro após a realização do processo de reserva de vaga em nossa
plataforma e deverá ser quitado para a efetivação da reserva de vaga.
Caso não receba o boleto bancário no e-mail do responsável financeiro, é necessário
que o responsável entre em contato com a secretaria da unidade onde funciona a série na
qual o candidato se inscreveu e solicite uma 2ª via.
•

Colégio Bernoulli Unidade Lourdes: (31) 3029-4999.

•

Colégio Bernoulli Unidade Santo Agostinho: (31) 3029-4900.

O prazo para a reserva de vaga é de 7 (sete) dias após a divulgação do
resultado pelo site ou por meio de contato telefônico feito pela secretaria do
Bernoulli, o que ocorrer primeiro.
A escola não se responsabiliza pela vaga do candidato cuja reserva de vaga
não seja efetuada no prazo determinado neste documento, ficando a critério da
escola deferir ou não pedidos feitos após esse período, de acordo com a
conveniência e possibilidade.
O informativo com os procedimentos para a matrícula será disponibilizado até
novembro de 2021 na secretaria do Colégio Bernoulli ou por meio do nosso site
(www.bernoulli.com.br). O informativo trará todas as orientações sobre o procedimento
para matrícula. Ele deverá ser lido atentamente, e os passos e as instruções ali
constantes deverão ser seguidos para a efetivação da matrícula do candidato.
A escola não se responsabiliza pela vaga do aluno cuja matrícula não seja efetuada
no prazo determinado no informativo, ficando a critério da escola deferir ou não pedidos
feitos após esse período, de acordo com a conveniência e possibilidade.
Nós, do Colégio Bernoulli, agradecemos imensamente a confiança em nós
depositada e damos as boas-vindas a todos os alunos e familiares que estão para ingressar
em nossa comunidade escolar.
Atenciosamente,
A Direção.

