ORIENTAÇÕES PARA SELEÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO -2019
Prezados Senhores Pais/Responsáveis
Esta entidade Filantrópica, portadora da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social, comunica a abertura das inscrições para o processo de seleção de Bolsa de Estudo para o ano de
2019, conforme consta no Edital em anexo, em conformidade com a legislação vigente, nas proporções
estabelecidas pelo artigo 13 da Lei 12.101/2009, sendo uma bolsa de estudo para cada cinco alunos
matriculados, enquadradas no perfil socioeconômico, respeitadas as vagas disponíveis por turma e por
Unidade de Ensino.
Pedimos a leitura atenta para que não se perca o prazo para a entrega dos documentos solicitados.
De 31 de agosto a 21 de setembro: a inscrição para o processo seletivo deverá ser feita pelo
responsável financeiro, por meio de ficha socioeconômica, disponível neste link. O formulário preenchido e
assinado, acompanhado de TODOS os documentos solicitados no Edital, deverá ser entregue e protocolado
na Secretaria Escolar.
O preenchimento da ficha e a entrega da documentação não garante a concessão da bolsa.
De 10 a 21 de setembro: período para entrega dos documentos. Somente serão aceitos, se entregue
na Secretaria Escolar.
De 24 de setembro a 31 de outubro: neste período ocorrerá a análise dos documentos recebidos
pela Comissão de Concessão de Bolsas de Estudo.
De 12 a 14 de novembro de 2018: a publicação do resultado dos alunos contemplados será
divulgada no site da escola. Os alunos beneficiados terão a liberação para efetivar a matrícula.

Observação:
• O processo só será iniciado desde que não haja nenhuma pendência pedagógica, financeira e
administrativa;
• A falta de qualquer documento impede a continuidade do processo;
• A entrega dos documentos não garante a concessão do benefício;
• Não serão aceitos processos fora do prazo;
• A efetivação da matrícula é obrigatória para conclusão do processo.
Atenciosamente,

Direção Geral

