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Assunto: INSCRIÇÃO DO CONCURSO ISMART  

 

Senhores Diretores, 

 

As inscrições do ISMART (Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer 

Talentos) já se iniciaram e contamos com a participação de seus alunos. O ISMART 

foi criado em 1999, tratando-se de uma entidade privada, sem fins lucrativos, que 

identifica jovens talentos de baixa renda, de 12 a 15 anos de idade, e lhes concede 

bolsas presenciais em escolas particulares de excelência e online, além de acesso a 

programas de desenvolvimento e orientação profissional, do ensino fundamental à 

universidade. O ISMART aborda duas modalidades, a vaga presencial nas unidades 

escolares e a vaga Online para um programa de ensino a distância. O objetivo 

norteador do programa é quebrar o ciclo de pobreza do nosso país, dando 

oportunidade aos jovens com talento e garra de ter melhores oportunidades e ampliar 

seus horizontes. O ISMART é totalmente gratuito, oferece bolsa com escolas 

parceiras, uniforme, material e transporte. Para o aluno que for inserido no 

programa poderá ter os seguintes benefícios: um salário mínimo de ajuda de custo ao 

aluno (quando estiver cursando a Universidade); Bolsas de estudos de 100% ou 50% 

nas escolas particulares. O processo seletivo para ingresso no programa é 

dividido em 5 etapas e todas são eliminatórias, sendo elas: Teste online; Prova 

presencial; Entrevista individual; Entrevista domiciliar; Dinâmica de grupo. O 

resultado de cada etapa é publicado no site do ISMART. Para concorrer a uma bolsa 

do ISMART o candidato deve estar matriculado no 7º ano ou 9º ano do Ensino 

Fundamental ou 3º ano do Ensino Médio, não pode ter repetido o ano escolar e 

deve vir de família com baixa renda per capita de no máximo dois salários mínimos.  
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Para os inscritos, ocorrerá um encontro do ISMART no dia 30/05/2020, das 8h às 12h, 

com local e data divulgados no site do ISMART ou por correspondência eletrônica. 

  

Período de inscrição: 18/03/2020 até 10/06/2020. 

Encontro do ISMART: 30/05/2020, das 8h às 12h. 

 

Para inscrições deve acessar o endereço eletrônico abaixo: 

https://www.ismart.org.br/ 

 

Para maiores dúvidas, entre em contato com o PCNP Danylo pelo telefone (11) 2209-

7323 ou no endereço eletrônico ferrenha@prof.educacao.sp.gov.br . 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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