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A Fundação St. Paul’s é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é
selecionar e preparar crianças talentosas que vivem no Brasil para estudar na
escola St. Paul’s, em São Paulo. O trabalho da fundação está pautado na
convicção de que jovens talentos precisam ser preparados e reconhecidos. A
instituição acredita que, com acesso à educação de qualidade como a
oferecida pela St. Paul’s, os alunos podem atingir todo o seu potencial. O
objetivo da Fundação St. Paul’s é selecionar alunos bolsistas para iniciarem seus
estudos na escola St. Paul’s em agosto de 2022.
1. Disposições gerais
1.1 O presente regulamento estabelece normas, critérios e etapas para
participação de candidatos no processo seletivo para o Programa de
Bolsas de Estudos da Fundação St. Paul’s (“Regulamento”). Este
documento também apresente os termos de proteção de dados da
fundação.
1.2

O processo seletivo é composto de cinco (05) etapas consecutivas:
(a) Envio de inscrição e análise de documentos;
(b) Visita à St. Paul’s para testes e dinâmicas de grupo;
(c) Entrevistas individuas;
(d) Um ano de curso de preparação e imersão em inglês e entrevistas
com familiares;
(e) Seleção final do bolsista

1.3

As etapas b, c e d podem acontecer presencialmente, sob estrito
respeito aos protocolos sanitários para ajudar a manter todos os
candidatos e funcionários da St. Paul’s Foundation seguros. As etapas
indicadas também podem acontecer online / remotamente, se a equipe
da St. Paul’s Foundation avaliar esta como a condição mais segura para
todos. Datas anunciadas anteriormente também estão sujeitas a novas
alterações pelo mesmo motivo, e a equipe da St. Paul’s Foundation deve
decidir e comunicar isso aos candidatos.
É de exclusiva responsabilidade do estudante comparecer a cada uma
das etapas acima relacionadas nas datas previamente comunicadas

1.4
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pela fundação. Não haverá segunda chamada para nenhuma das
atividades previstas neste regulamento. O candidato que não
comparecer a qualquer etapa do processo seletivo, sem qualquer aviso
prévio e justificável, será automaticamente desclassificado.
1.5

Os resultados de cada etapa serão comunicados diretamente a cada
estudante por e-mail pela fundação.

1.6

Ao realizar a inscrição no Processo Seletivo, o candidato e seus
responsáveis legais confirmam a leitura deste Regulamento e a
concordância com todos os termos e condições.

2. Programa de Bolsa de Estudos
2.1 O programa de bolsas de estudos da Fundação St. Paul’s consiste em
conceder bolsa integral para o estudante selecionado estudar na escola
St. Paul’s, em São Paulo.
2.2 Critérios
Para concorrer às vagas, o candidato deve obrigatoriamente atender a todos
os critérios descritos abaixo:
a) Estar matriculado em 2021, numa escola pública ou particular.
b) Ter entre 11 e 15 anos até 31 de dezembro de 2021.
c) Ter renda familiar bruta que comprove que a família não poderia
arcar com os custos da escola St. Paul’s.
d) Não ter reprovação no histórico escolar e boletim.
e) Ter bom conhecimento da língua inglesa.
f) Talento especial em música, artes, teatro ou esportes é um diferencial
(não obrigatório).
g) Morar em São Paulo a uma distância de até uma hora e meia da
escola St. Paul’s, localizada no Jardim Paulistano em São Paulo (R.
Juquiá, 166 – Jd. Paulistano).
h) Ter atitude, determinação e comprometimento com seus estudos,
para aproveitar os benefícios do programa de bolsa de estudos.
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2.3 Benefícios
Os candidatos aprovados para a bolsa de estudos terão os seguintes
benefícios:
•
•

•
•
•
•

Bolsa integral para estudar na St. Paul’s.
Auxílio-transporte para deslocamento do bolsista para a escola St.
Paul’s no período que durar a bolsa de estudos. O auxílio-transporte
corresponderá ao valor a ser despendido no deslocamento, por meio
de transporte público, entre a residência do aluno e a escola.
Alimentação nos dias de aula.
Material didático necessário para as aulas (papelaria,
computadores).
Uniforme escolar (se aplicável).
Outros materiais que possam ser necessários à vida escolar do aluno e
à sua participação nas atividades da escola (inscrições em exames,
viagens, excursões, passeios etc.). Outras situações específicas serão
analisadas caso a caso.

3. Processo Seletivo
3.1 Inscrição e análise de documentos
3.1.1 As inscrições serão realizadas por formulário disponibilizado no site da
fundação (www.fundacaostpauls.org.br) no período de 1º de janeiro
a 28 de março de 2021.
3.1.2 Além de completar as informações, você deverá anexar ao formulário
os seguintes documentos para análise:
- Redação escrita à mão, em inglês, com até 200 palavras,
usando um dos temas abaixo. Textos digitados e/ou em outra
língua que não o inglês não serão aceitos.
o
o
o

When I face a huge challenge I ______________________.
I am inspired by___________ because___________________.
My dream is to be____________ because_________________.
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-

-

Um vídeo de até 90 segundos em inglês do candidato se
apresentando. Caso o candidato tenha algum talento especial
em artes, música e/ou esportes, poderá demonstrá-lo no vídeo.
Atenção: não é obrigatório apresentar algum talento. Somente
serão aceitos vídeo apresentados em inglês.
Foto ou cópia digital do histórico escolar e/ou os últimos boletins
atualizados. O candidato deverá enviar as notas mais recentes
disponíveis. Se a pandemia o impedir de fornecer um
documento de notas atualizado de 2020, você deve anexar o
documento mais recente possível.

3.1.3 Depois de preencher e enviar a inscrição, o candidato pode receber
novas solicitações de envio de documentos para confirmação de
informações, se necessário.
3.1.4 Os candidatos que atendam aos critérios de seleção serão
comunicados por e-mail pela Fundação St. Paul’s, e serão informados
sobre a realização da próxima etapa do processo seletivo.
3.2 Visita à St. Paul’s para testes e dinâmicas de grupo
3.2.1 O candidato será informado por e-mail sobre o dia que deverá
comparecer à St. Paul’s para realizar uma visita à escola (para
candidatos e seus responsáveis), provas online e dinâmicas de grupos
(para candidatos).
3.2.2 Para que esta etapa aconteça minimizando os riscos à saúde, os
candidatos podem ser solicitados pela St. Paul’s Foundation a fazer
testes de detecção de COVID-19 antes da visita à escola. Os
candidatos só poderão assistir a esta sessão se todas as condições de
segurança forem respeitadas.
3.2.3 Neste dia, cada candidato irá fazer os testes online apenas uma vez.
A atividade dura aproximadamente três (03) horas e demandará do
candidato habilidades cognitivas e linguísticas, e não exigem
nenhuma preparação prévia.
3.2.4 Durante o teste, a comunicação entre os candidatos não será
permitida.
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3.2.5 Depois dos testes online, os candidatos participarão de uma dinâmica
de grupo.
3.2.6 O resultado destas atividades será comunicado aos candidatos por email até a última semana de maio de 2021. Se passar nos testes, o
aluno também receberá informações sobre a próxima etapa do
processo seletivo.
3.2.7 Não estão previstos nesta etapa quaisquer recursos e/ou revisões de
notas dos testes realizados. As avaliações, notas e pareceres técnicos
sobre os candidatos são confidenciais e não serão disponibilizados
nem aos candidatos ou aos responsáveis legais.
3.3 Entrevistas individuais
3.3.1 Os candidatos que passarem para esta fase serão comunicados por
e-mail sobre a data das entrevistas individuais.
3.3.2 Entrevistas individuais com membros do corpo acadêmico da St Paul’s
serão agendadas entre os dias 10 e 28 de maio de 2021.
3.3.3 Esta etapa pode ocorrer presencialmente, sob estrito respeito aos
protocolos sanitários, ou online/remotamente, se a equipe da
Fundação St. Paul’s avaliar esta como a condição mais segura para
todos.
3.3.4 Se for presencial, no dia da entrevista individual, o candidato deverá
chegar à escola St. Paul’s com 30 minutos de antecedência.
3.3.5 Se for online, a equipe da St. Paul’s Foundation fornecerá ao
candidato as informações de acesso à reunião e os detalhes da
plataforma.
3.3.6 Cada entrevista vai durar aproximadamente 30 minutos.
3.3.7 O resultado da etapa de entrevistas será comunicado ao candidato
por e-mail pela Fundação St. Paul’s.
3.3.8 Não estão previstas nesta etapa quaisquer recursos e/ou revisões de
notas. As avaliações, notas e pareceres técnicos sobre os candidatos
são confidenciais e não serão disponibilizados nem aos candidatos
nem aos responsáveis legais.
3.4

Curso de preparação e imersão em inglês
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3.4.1 Somente os candidatos que passarem na etapa da entrevista
individual serão convidados para a etapa final, que consiste na
concessão de um ano de curso de imersão na língua inglesa e
preparação para teste final da bolsa de estudos.
3.4.2 O curso de imersão na língua inglesa será realizado no período da
tarde de agosto de 2021 a junho de 2022. Os dias, horários e local das
aulas serão informados duas (02) semanas antes do início do curso por
e-mail, pela fundação.
3.4.3 O curso de preparação pode acontecer online/remotamente, se a
equipe da St. Paul’s Foundation avaliar isso como a condição mais
segura.
3.4.4 As aulas serão estruturadas de acordo com o nível de inglês de cada
candidato.
3.4.5 Nesta etapa, os alunos poderão ser convidados a participar de
eventos presenciais ou on-line na escola St. Paul’s, para conhecer e se
familiarizar com o ambiente, dentro das normas de segurança
possíveis.
3.5 Entrevista com familiares
3.5.1 Os candidatos classificados para o curso de preparação receberão a
visita de um ou mais representantes da equipe da Fundação St. Paul’s
em sua residência. As entrevistas também poderão acontecer on-line.
3.5.2 O profissional da fundação entrará em contato por e-mail para
agendar a data e o horário da visita.
3.5.3 As visitas poderão ser agendadas em finais de semana e feriados, se
necessário, durante a fase do curso de preparação.
3.5.4 Na visita, é recomendado que todos os membros da família estejam
presentes, se possível.
3.5.5 Uma vez agendada a visita, o candidato não poderá remarcar a
data, exceto em caso de circunstâncias extraordinárias, que deverão
ser previamente comunicadas à Fundação St. Paul’s por telefone
e/ou e-mail.
3.5.6 O objetivo desta etapa é verificar se o candidato tem um ambiente
de apoio aos seus estudos e se o critério de renda estabelecido pelo
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processo seletivo é atendido. Caso a renda e o padrão de vida e de
consumo da família não estejam de acordo com o padrão
socioeconômico do público-alvo do programa, a equipe da
Fundação St. Paul’s poderá avaliar a desclassificação do candidato
do processo seletivo.
3.5.7 Não estão previstos nesta etapa quaisquer recursos ou revisões. As
avaliações, notas e pareceres técnicos sobre os candidatos são
confidenciais e não serão disponibilizados nem aos candidatos, nem
aos responsáveis.
4.

Seleção final e concessão do benefício
4.1.1 A Fundação St. Paul’s fará a seleção de até quatro candidatos que
participaram do curso de imersão da língua inglesa para receberem a
bolsa de estudos da escola St. Paul’s.
4.1.2 Serão selecionados os melhores alunos de acordo com os critérios de
avaliação da escola e da fundação, considerando-se todas as
atividades ocorridas durante o processo seletivo.
4.1.3 O resultado será comunicado aos selecionados por e-mail até o início
de julho de 2022.
4.1.4 Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão comparecer,
acompanhados de seus responsáveis legais, à escola para a
efetivação de sua matrícula. A fundação entrará em contato para
agendar a data e o horário desta atividade, além de informar quais
documentos serão necessários no ato da matrícula.
4.1.5 Somente após a assinatura do termo de compromisso é que o
candidato se tornara oficialmente bolsista da St Paul’s e passará a ter
direito aos benefícios concedidos pela Fundação.
4.1.6 Não estão previstos recursos e/ou revisões em qualquer das etapas do
Processo Seletivo. Todas as informações relacionadas ao Processo
Seletivo, incluindo, mas não se limitando a (i) critérios de avaliação; (ii)
notas; (iii) pareceres técnicos; e (iv) desempenho dos candidatos no
decorrer do Processo Seletivo são confidenciais e não serão
fornecidos ou divulgados ao candidato ou aos seus representantes
legais.
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5. Termo de proteção de dados
5.1 Ao ler este regulamento e o termo de proteção de dados, o candidato e
sua família aceitam e concordam com a política de privacidade da
fundação, e concordam com a maneira como a mesma processará os
dados de inscrição.
5.2 A fundação coleta informações que são especificamente fornecidas
pelo candidato como parte de um processo de inscrição. A Fundação
St. Paul's e a escola St. Paul's pretendem usar essas informações
fornecidas seguindo os direitos dos candidatos sob a lei de proteção de
dados. Os dados coletados serão os seguintes:
5.2.1 Informações pessoais: nome, endereço, e-mail, número de
telefone, data de nascimento, renda mensal da família,
gravação de vídeo, foto, carta escrita e boletins escolares.
5.2.2 Informações sobre monitoramento de oportunidades iguais
(definidas como dados de categorias especiais)
5.2.3 Respostas às perguntas da inscrição.
5.2.4 Outras informações que os candidatos desejam fornecer em
apoio à sua inscrição
5.3 Os dados fornecidos serão:
5.3.1 Mantidos nos sistemas de computadores da fundação e escola,
e podem ser baixados pela equipe da fundação
5.3.2 Serão usados para avaliar a inscrição do candidato
5.3.3 Serão disponibilizados para a equipe da fundação e seus
processadores
5.3.4 Serão usados para comunicação com o candidato
5.3.5 Serão usados para satisfazer requerimentos legais
5.3.6 Serão usados para análise estatística
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5.4 A Fundação St. Paul’s armazenará os dados da inscrição do candidato
por cinco anos após o encerramento do processo seletivo da bolsa. Após
esse período, os dados serão totalmente anonimizados.
5.5 A fundação coleta os dados do candidato tanto para análise estatística
e quanto para sua extração, como parte de uma inscrição bemsucedida no sistema de processamento de inscrição da fundação.
5.6 A Fundação St. Paul's fornecerá acesso razoável aos candidatos que
desejarem revisar as informações pessoais retidas quando se aplicarem
via site e corrigir quaisquer imprecisões que possam conter. O candidato
pode acessar as informações fornecidas, corrigir e atualizar seus detalhes
ou retirá-los a qualquer momento durante o processo de inscrição. Para
fazer isso, o candidato pode acessar seus dados usando o link único
seguro enviado ao seu e-mail quando do envio da inscrição. Em todos os
casos, a fundação tratará solicitações para acessar informações ou
alterar informações de acordo com os requisitos legais aplicáveis.
5.7 O candidato tem os seguintes direitos em relação à maneira como a
fundação lida com seus dados pessoais:
5.7.1 o direito de apagar os dados ou ser esquecido
5.7.2 o direito de retificação se as informações forem imprecisas ou
desatualizadas
5.7.3 o direito de portabilidade dos dados (obter e reutilizar seus
dados pessoais)
5.7.4 o direito de se opor ao controlador de dados e aos
processadores que lidam com seus dados pessoais.
5.7.5 o direito de retirar seu consentimento com relação ao manuseio
de seus dados pessoais
5.7.6 o candidato tem o direito de solicitar uma cópia das
informações que a fundação mantém sobre eles (contato:
contato@fundacaostpauls.org.br )
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5.7.7 o candidato tem o direito de apresentar uma queixa junto à
uma autoridade supervisora
5.8 Quando o candidato exercer seu direito de contestar ou retirar seu
consentimento, a fundação poderá processar os dados pessoais do
candidato sem seu conhecimento ou consentimento, onde a fundação
for permitida ou exigida por lei ou requisitos regulamentares para fazê-lo.
Nesse caso, a fundação não processará mais dados pessoais do que o
necessário nessas circunstâncias.
5.9 O candidato que não estiver satisfeito com a política de proteção de
dados da fundação pode fazer uma reclamação para
contato@fundacaostpauls.org.br. Se o candidato continuar insatisfeito,
ele tem o direito de encaminhar o assunto à Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD).
5.10 A data protection officer da Fundação St. Paul's é Ana Paula Rosas
Batista e pode ser contatada em anapaula.rosas@fundacaostpauls.org.br
ou +55 11 3087-3393.
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