
 

Edital nº 02/2021 
EDITAL DE ABERTURA PARA PROCESSO DE ADMISSÃO 2021 

VAGAS REMANESCENTES  
 

A Diretora da Escola da Fundação Darcy Vargas – Casa do Pequeno Jornaleiro, no uso de suas atribuições 
regimentais e em consonância com a Lei n° 12.101/09 e seu decreto regulamentador, traz a  público o 
presente Edital e estabelece as normas regentes para o processo seletivo para concessão de Bolsa de Estudo 
Parcial para o ano letivo de 2021, referente apenas às vagas remanescentes do 8º ano e 9º ano do Ensino 
Fundamental II e/ou 1º e 2º ano do Ensino Médio, uma vez que o Edital principal estabelecendo as regras 
para renovação de bolsas de estudos foi publicado em 05 de novembro de 2020. 
 
1.  DAS BOLSAS DE ESTUDO PARCIAIS 
 
1.1. A quantidade de bolsa de estudo integral será definida pela Fundação Darcy Vargas que, a cada ano 
letivo, levará em consideração sua disponibilidade financeira, a preservação do equilíbrio econômico-
financeiro da instituição e a orientação legal definida para as entidades filantrópicas.  
 
1.2.  É de responsabilidade do candidato e de seu responsável a veracidade das informações prestadas 
nos questionários da Escola, principalmente, no cadastro socioeconômico e na documentação exigida neste 
Edital. 
 
1.3.  Será assegurado o sigilo das informações e dos documentos apresentados pelo candidato durante o 
processo de concessão de Bolsa de Estudo Parcial, salvo àqueles exigidos pelos órgãos governamentais 
durante o processo de prestação de contas da Fundação Darcy Vargas.  
 
1.4.  A Assistente Social da Fundação Darcy Vargas, dentre suas atribuições profissionais, elaborará um 
parecer para cada candidato diante de seu pedido de concessão de Bolsa de Estudo Parcial da Escola, 
indicando a renda bruta do Grupo Familiar, comprovada através da documentação exigida e, caso 
necessário, entrevista e/ou visita domiciliar para complementar a análise.     
 
1.5.   Entende-se como Grupo Familiar as pessoas que formam um grupo doméstico, que possuem laços de 
parentesco ou afinidade, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros.  
 
1.6. A bolsa de estudo é individual, pessoal e intransferível. 
 
1.7. A bolsa de estudo poderá ser cancelada a qualquer tempo caso seja demonstrado a falsidade da 
informação prestada pelo bolsista ou seu responsável, ou a inidoneidade dos documentos submetidos, sem 
prejuízo das demais sanções cíveis e penais cabíveis conforme previstas na Lei nº 12.101/2009. 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARCIAL 
 
2.1.   Após a finalização do processo de renovação da bolsa de estudo, previsto no Edital publicado em 05 
de novembro de 2020, será divulgado, no dia 21 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico 
http://www.fdv.org.br/ e na página da Fundação Darcy Vargas no Facebook, o número de vagas de Bolsa de 
Estudo Parcial que será ofertado para 8° e 9° ano do Ensino Fundamental e 1° e 2° série do Ensino Médio 
para o ano letivo de 2021.  
 
2.2.  Poderão candidatar-se às vagas do 8° ano do Ensino Fundamental somente os candidatos que 
comprovem a conclusão do 7º ano do Ensino Fundamental, com data de nascimento entre 1° de abril de 
2005 e 31 de março de 2007, incluindo as duas datas. 
 
2.3.  Poderão candidatar-se às vagas do 9° ano do Ensino Fundamental somente os candidatos que 
comprovem a conclusão do 8º ano do Ensino Fundamental, com data de nascimento entre 1° de abril de 
2004 e 31 de março de 2006, incluindo as duas datas. 



 

 
2.4.  Poderão candidatar-se às vagas da 1° série do Ensino Médio somente os candidatos que comprovem 
a conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental, com data de nascimento entre 1° de abril de 2003 e 31 de 
março de 2005, incluindo as duas datas. 
 
2.5.  Poderão candidatar-se às vagas da 2° série do Ensino Médio somente os candidatos que comprovem 
a conclusão da 1ª série do Ensino Médio, com data de nascimento entre 1° de abril de 2002 e 31 de março 
de 2004, incluindo as duas datas. 
 
2.6.    Fica impedido de realizar a inscrição e participar do processo seletivo desse edital, qualquer candidato, 
que tenha tido qualquer vínculo estudantil anterior com a Escola Fundação Darcy Vargas. 
 
3. DA INSCRIÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARCIAL 
 
3.1.  A inscrição para concorrer à concessão de Bolsa de Estudo Parcial deverá ser realizada nos dias 14 a 
17 de dezembro de 2020, conforme previsto no Anexo I, através do endereço eletrônico 
http://www.fdv.org.br/, realizando o preenchimento do formulário de inscrição. 
 
3.2.  O pedido de concessão da Bolsa de Estudo Parcial representa, por parte do responsável legal do 
candidato, a aceitação irrestrita das normas estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 
desconhecimento.   
 
3.3.  A fim de realizar a inscrição para participar do processo de concessão de Bolsa de Estudo Parcial, 
como determina a Lei n° 12.101/09 e seu decreto regulamentador, os responsáveis legais dos candidatos ou 
seus procuradores devidamente autorizados deverão apresentar a documentação exigida abaixo: 

 
a. Formulário de inscrição da Escola Fundação Darcy Vargas – Casa do Pequeno Jornaleiro 
devidamente preenchido; 
 
b. Cadastro Socioeconômico do candidato e de sua família devidamente preenchido;  
 
c. Original e cópia do comprovante de endereço atualizado em nome do candidato e/ou de seu 
responsável legal; 
 
d. Original e cópia do CPF, RG e/ou certidão de nascimento de todos que moram na casa/residência; 
 
e. Original e cópia da declaração de guarda judicial do responsável, quando for o caso; 
 
f. Original e cópia da carteira de trabalho de todos os moradores da casa/residência maiores de 16 
(dezesseis) anos (página com o número de série da carteira e foto, verso com a identificação, último 
registro e página seguinte);  
 
g. Declaração de Trabalho: declaração de próprio punho, datada e assinada, acompanhada de originais 
e cópias dos últimos 3 (três) comprovantes de rendimentos de todos que moram na casa/residência, 
de acordo com a colocação profissional detalhada a seguir: 

(i) Trabalho registrado/assalariado: holerite/contracheque. No caso de recém contratados que 
ainda não tenham comprovação da renda, trazer declaração da empresa empregadora contendo 
o valor bruto e cargo que ocupa. 

 
(ii) Trabalho autônomo: declaração de trabalho autônomo DECORE;  
 
(iii) Trabalho informal: declaração de próprio punho, datada e assinada, declarando o total da 
renda bruta mensal auferida; 



 

 
(iv) Proprietário ou sócio de empresa ou microempresa: declaração de pró-labore; 
  
(v) Aposentados e pensionistas: extrato recente do pagamento do benefício do INSS; 
 
(vi) Estagiário: termo de estágio e termo aditivo, quando houver, contendo período, vigência e 
valor; 
 
(vii) Recebimento de pensão alimentícia: comprovante atualizado de recebimento de pensão 
alimentícia ou declaração de ajuda do pagante da pensão; e  
 
(viii) Desemprego: declaração de próprio punho, datada e assinada, informando desde quando 
se encontra desempregado e qual foi o seu último emprego. 
 

h. Originais e cópias da Declaração de Imposto de Renda (IRPF) do último ano, completa ou 
simplificada, de todos os moradores da casa/residência que forem maiores de 18 anos 
(www.receita.fazenda.gov.br). No caso da não obrigatoriedade de entrega da declaração do imposto 
de renda, fazer declaração de próprio punho, datada e assinada, atestando tal fato; e 
 
i. Original e cópia do Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade da última Unidade Escolar em 
que o candidato cursou o Ensino Fundamental, constando a série para a qual o aluno está habilitado. 

 
3.4.  Os documentos originais serão devolvidos e as cópias ficarão retidas na Secretaria da Escola, de 
forma a compor a pasta pessoal de cada candidato inscrito. Mesmo nos casos de indeferimento da inscrição 
ou da matrícula, as cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas diante da necessidade de 
comprovação do processo e eventuais fiscalizações. 
 
3.5.  Não será aceito o envio de documentação via Correios ou meio eletrônico, também não será 
recebida a inscrição de um mesmo candidato a mais de uma vaga. 
 
3.6.  Caso o candidato esteja impossibilitado de comprovar a conclusão do ano letivo de 2020, a inscrição 
será aceita, mas ele só participará do processo seletivo se for apresentado o seu documento de aprovação 
tempestivamente. 
 
3.7.  A Fundação Darcy Vargas, no ato de recebimento da documentação ou no decorrer da análise, 
poderá, caso julgue necessário, solicitar outros documentos e/ou convocar o candidato e/ou seu responsável 
legal para uma entrevista.  
 
3.8.  A confirmação da inscrição do candidato está sujeita à apresentação, entrega e conferência da 
documentação exigida, respeitados os prazos e procedimentos estabelecidos neste Edital. 
 
3.9.  A ausência da entrega da documentação elencada nesta seção ou o não comparecimento a 
entrevista solicitada ensejará o indeferimento imediato do pedido de concessão da Bolsa de Estudo Parcial e 
a impossibilidade de pleiteá-la novamente no ano letivo de 2021. 
 
 
4. DA AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS E MATEMÁTICA PARA A CONCESSÃO DE BOLSA DE 
ESTUDO INTEGRAL 
 
4.1.  Em função da pandemia da COVID-19, as avaliações de proficiência de Português e Matemática serão 
realizadas nos dias 8 a 12 de fevereiro de 2021, escalonando os candidatos, se necessário, para evitar 
aglomerações.  
 



 

4.2.  As avaliações de proficiência: Português (leitura e escrita) e Matemática terão caráter eliminatório, 
uma vez que apenas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6 (seis) terão sua inscrição 
confirmada, e classificatório para preenchimento da vaga. 
 
 
4.3.  A data e o horários de cada prova serão divulgados no endereço eletrônico http://www.fdv.org.br/ e 
na página da Fundação Darcy Vargas no Facebook e é obrigação dos pais dos responsáveis dos candidatos 
acompanhar sua divulgação para cumprimento de prazo.  
 
4.4.  Apenas os candidatos com máscara e seu documento de identificação original (RG do Candidato ou 
Passaporte) poderão entrar na Escola para fazer a prova, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 
Também não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos, como carteira de estudante, 
identidade escolar, carteira de agremiações ou clubes sociais ou qualquer outro diferente do acima 
estabelecido. 
 
4.5.  Não será permitida a entrada dos pais ou responsáveis pelos candidatos, bem como a qualquer 
pessoa estranha ao processo seletivo, no espaço onde será realizada a prova. 
 
4.6.  Não será admitido o ingresso de candidato na Escola após o horário fixado para o fechamento dos 
portões para a realização da prova. 
 
4.7.  Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação de proficiência de Português e 
Matemática. O não comparecimento implicará na eliminação automática do candidato. 
 
4.8.  Não será permitido ao candidato fazer as provas usando bermuda, short, saia curta, camiseta e 
transparências. 
 
4.9.  Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo de seleção, o candidato que, 
durante a realização da prova: 

 
a. usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 
 
b. for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
 
c. afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou portando a prova, a folha 
de respostas ou qualquer outro material relacionado à avaliação; 
 
d. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
 
e. praticar qualquer outro ato contrário aos bons costumes ou à ordem jurídica vigente ou mesmo aos 
dispositivos e condições estabelecidos neste Edital ou em qualquer outro instrumento normativo 
vinculado ao presente processo de seleção; e 
 
f. praticar qualquer ato de coação física ou moral, ou ainda agredir física ou verbalmente qualquer 
membro da equipe da Escola, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais. 

 
5. DA APROVAÇÃO E DA LISTA CLASSIFICATÓRIA 
 
5.1.  No dia 16 de fevereiro de 2021, será divulgada, no endereço eletrônico http://www.fdv.org.br/ e na 
página da Fundação Darcy Vargas no Facebook, a relação final dos candidatos habilitados em ordem de 
classificação da avaliação de Matemática e Português, indicando os candidatos aprovados diante do número 
de vagas para cada ano. 
 
6. DA MATRÍCULA 



 

 
6.1.  Cabe aos pais ou responsáveis legais acompanhar o resultado deste processo seletivo de concessão 
de Bolsa de Estudo Parcial e realizar matrícula nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2021 , na Secretaria da 
Escola, das 08:00hs às 15:00hs, dos candidatos aprovados. 
 
6.2.  No momento da matrícula, o responsável legal do candidato deverá preencher um novo 
requerimento e apresentar a seguinte documentação complementar do candidato: 
 

a. Formulário de dados complementares da Escola Fundação Darcy Vargas – Casa do Pequeno 
Jornaleiro devidamente preenchido e assinado; 
 
b. 4 (quatro) fotos 3x4 recentes e identificadas; 
 
c. Atestado de saúde e aptidão para a prática de Educação Física; 
 
d. Atestados que comprovem necessidades especiais, bem como avaliação multiprofissional e 
interdisciplinar de profissional devidamente habilitado, caso aplicável; e 
 
e. Atestados que comprovem necessidades especiais para realização de provas e testes, caso aplicável. 

 
6.3.  Se até a data da matrícula o aprovado não estiver na posse do Histórico Escolar, ele deverá 
apresentar declaração da Escola anterior, constando aptidão do aluno para cursar a série para a qual foi 
sorteado e a data prevista para a entrega do documento. De qualquer forma, o original e a cópia do Histórico 
Escolar deverão ser apresentados até o dia 12 de abril de 2021, obrigatoriamente, sob pena de perda da 
vaga. 
 
6.4. O Histórico Escolar emitido por outros países deverá ser declarado equivalente ao brasileiro pela 
Secretaria Estadual de Educação. 
 
6.5.  A confirmação da matrícula do candidato está sujeita à apresentação, entrega e conferência da 
documentação exigida, respeitados os prazos e procedimentos estabelecidos neste Edital. 
 
6.6.  A inscrição e todos os atos dela decorrentes serão anulados caso, no ato de matrícula, ficar 
comprovado que o candidato não atende a qualquer dos requisitos fixados para aquele fim. 
 
6.7.  O não comparecimento do responsável legal do candidato, na data de matrícula, com a 
documentação exigida nos subitens anteriores, implicará na perda de vaga e na impossibilidade de pleiteá-la 
em data posterior. 
 

 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2020. 
 
 

 
 
 

 

Direção da Escola Fundação Darcy Vargas – Casa do Pequeno Jornaleiro 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

Inscrição Candidatos Novos 14/12 a 16/12 

Divulgação número de vagas de Bolsa de Estudo Parcial que será ofertado 21/01/2021 

Avaliação De Proficiência 
08/02/2021 a 

12/02/2021 

Resultado Da Avaliação De Proficiência 16/02/2021 

Entrega De Documentos e agendamento de entrevista com Assistente Social e; 

Efetivação de Matrícula (Matrícula e Assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de 

Prestação de Serviço de Educação Escolar) 

17/02/2021 a 

19/02/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

7°
 A

N
O

 

E.
F.

II
 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

1. Operações com números naturais; 
2. Resolução de problemas com números naturais; 
3. Múltiplos e divisores; 
4. Operações com frações; 
5. Resolução de problemas com frações; 
6. Operações com números decimais; 
7. Resolução de problemas com números decimais; 
8. Porcentagem; 
9. Resolução de problemas com porcentagem; 
10. Unidade de medidas.  

P
O

R
TU

G
U

Ê
S 

1. Interpretação e Compreensão de Textos Literários e não literários e, a partir deles, 
abordagem gramatical referente a: 

2. Ortografia; 
3. Fonologia; 
4. Acentuação gráfica (segundo o novo acordo ortográfico); 
5. Análise Morfológica (substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, 

advérbio, preposição, interjeição); 
6. Sintaxe (Frase, Oração e Período).  

8°
 A

N
O

 

E.
F.

II
 M

A
TE

M
Á

TI
C

A
 

1. Operações com números naturais; 
2. Resolução de problemas com números naturais; 
3. Múltiplos e divisores; 
4. Operações com frações; 
5. Resolução de problemas com frações; 
6. Operações com números decimais; 
7. Resolução de problemas com números decimais; 
8. Porcentagem; 
9. Resolução de problemas com porcentagem; 
10. Unidade de medidas. 

P
O

R
TU

G
U

ÊS
 

1. Interpretação e Compreensão de Textos Literários e não literários e, a partir 
deles, abordagem semântico - linguística referente à Ortografia (segundo o novo 
acordo ortográfico); 

2. Sintaxe (frase, oração e período, termos essenciais, integrantes e acessórios da 
oração); 

3. Análise morfossintática do período simples; 
4. Variações linguísticas. 

9°
 A

N
O

 

E.
F.

II
 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

1. Monômios e polinômios; 
2. Produtos notáveis e fatoração; 
3. Frações algébricas; 
4. Equações do 1º grau e sistemas de equações; 
5. Triângulos; 
6. Quadriláteros; 
7. Estudos da circunferência e do círculo; 
8. Potenciação e radiciação. 



 

P
O

R
TU

G
U

ÊS
 

1. Interpretação e Compreensão de Textos Literários e não literários e, a partir 
deles, Abordagem semântico-linguística referente à: 

2. Ortografia; 
3. Acentuação Gráfica (segundo o novo acordo ortográfico); 
4. Frase, Oração e Período; 
5. Termos Essenciais, Integrantes e Acessórios da Oração; 
6. Vocativo; 
7. Período Composto por Coordenação; 
8. Período Composto por Subordinação; 
9. Concordância Verbal e Nominal; 
10. Figuras de Linguagem. 

1ª
 S

ÉR
IE

 

E.
M

. 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

1. Operações com radicais – Racionalização de denominador; 
2. Equações do segundo grau; 
3. Sistema de coordenadas cartesianas; 
4. Teorema de Tales; 
5. Teorema das bissetrizes; 
6. Relações métricas do triângulo retângulo; 
7. Razões trigonométricas; 
8. Áreas de figuras planas – Círculos e circunferência; 
9. Função do 1º grau; 
10. Função do 2º grau. 
11. Conjuntos e funções – Propriedades. 

 

P
O

R
TU

G
U

ÊS
 

1. Competência Textual: 
a. Análise e compreensão de textos 
b. Denotação e Conotação 
c. Figuras de Linguagem 

 
2. LINGUAGEM E GRAMÁTICA: 
a) Formação de Palavras 
b) Flexão Nominal 
c) Flexão Verbal 
d) Concordância Verbal 
e) Concordância Nominal 
f) Colocação Pronominal 
g) Sintaxe do pronome Relativo 
h) Regência Verbal 

 
3. SINTAXE: 
a) Termos da oração 
b) Coordenação e subordinação entre termos da oração 

 
4. ESCRITA: 
a) Uso da Vírgula 



 
2ª

 S
ÉR

IE
 

E.
M

. 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

1. Matemática básica 
2. Função afim; 
3. Função quadrática; 
4. Função modular; 
5. Função logarítmica; 
6. Função exponencial; 
7. Teorema de Tales; 
8. Polígonos; 
9. Áreas de superfícies planas; 
10. PA e PG. 

11. Análise e compreensão de texto 
12. Denotação e Conotação 

 

P
O

R
TU

G
U

ÊS
 

1. Análise e compreensão de texto 
2. Denotação e Conotação 

 
 

3. LINGUAGEM E GRAMÁTICA: 
a) Linguagem verbal e não verbal 
b) Funções de Linguagem 
c) Figuras de Linguagem 
d) Variação Linguística 
e) Intertextualidade 

 
 

4. MORFOSSINTAXE: 
a) Formação das palavras 
b) Flexão nominal 
c) Flexão verbal 
d) Concordância nominal 
e) Concordância verbal 
f) Regência verbal 

 
5. SINTAXE: 
a) Termos da oração 
b) Coordenação e subordinação entre termos da oração 

 
6. ESCRITA: 
a) Uso da vírgula e do Ponto e vírgula. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO III – DOCUMENTAÇÃO PARA ALUNOS NÃO BOLSISTAS 

 
 Documentos Pessoais:  
 

a) Cópias das Cédulas de Identidade e CPF de todos os membros integrantes do grupo familiar, na 
impossibilidade, poderá apresentar Certidão de Nascimento.  

b) Cópia da certidão de casamento ou averbação da separação ou divórcio dos pais, no que couber, ou ainda a 
certidão de óbito, no caso de um deles não constar no grupo familiar do candidato. Na impossibilidade de 
apresentar a documentação solicitada, o interessado deverá fornecer declaração de próprio punho.  

c) Original e cópia da carteira de trabalho de todos os moradores da casa/residência maiores de 16 (dezesseis) 
anos (página com o número de série da carteira e foto, verso com a identificação, último registro e página 
seguinte);  

 
d) Guarda/Tutela/Adoção do declarante legalmente constituído (para pais adotivos).  
 
e) Original e cópia do comprovante de endereço atualizado em nome do candidato e/ou de seu responsável 

legal; 
 
f) 4 (duas) fotos 3x4 recentes do candidato; 

 
g) Atestados que comprovem necessidades especiais do candidato, bem como avaliação multiprofissional e 

interdisciplinar de profissional devidamente habilitado, caso aplicável;  
 
h) Atestados que comprovem necessidades especiais para realização de provas e testes. 
 
i) Atestado de saúde do candidato declarando sua aptidão para a prática de Educação Física;  

 
j) Comprovante de grupo sanguíneo e Fator RH (de acordo com a Lei Estadual nº 6.683 de 15/01/2014); 
 
k) Original e cópia do Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade da última Unidade Escolar em que o 

candidato cursou o Ensino Fundamental, constando a série para a qual o aluno está habilitado. 
 


