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Edital de bolsa de estudo 2018 

A Associação Cultura Franciscana, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

econômicos, no uso de suas atribuições estatutárias e em cumprimento da Lei Federal 

12.868 de 2013, regulamentada pelo Decreto 8242/14 e normatizada pela Portaria do 

MEC n°15 de 11 de agosto de 2017, a qual define os parâmetros socioeconômicos para 

concessão de bolsas de estudos, torna público os critérios para concessão de bolsas de 

estudos anuais para o Colégio Franciscano Santa Clara, aos candidatos que 

preencham os seguintes requisitos:   

 

1. Perfil socioeconômico  

De acordo com a Lei 12.868/13, o candidato à bolsa de estudo integral (100%), deverá 

apresentar o perfil socioeconômico, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o 

valor de um e meio do salário mínimo vigente.  

A documentação apresentada será analisada considerando-se: a condição 

socioeconômica do grupo familiar, o cumprimento do regimento escolar, e a 

disponibilidade de bolsas de estudo para o período letivo. 

A Bolsa de Estudo Filantrópica não se constitui em direito adquirido, podendo ser 

cancelada a qualquer tempo, desde que constatada a não veracidade das informações 

e/ou o estudante descumpra o Regimento Interno do Colégio. 

 

Obs.: Serão concedidas somente bolsas de estudo integrais (100%). 

 

2. Da Seleção dos candidatos deferidos no item 1: 

Terão prioridade os seguintes perfis: 

 Concessão de bolsas de estudo a candidato que resida próximo à Unidade; 

 Concessão de bolsas para irmão (ã) do estudante da Unidade beneficiado com 

bolsas de estudo; 

 Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico. 

 

3. Publicação dos resultados  

 A lista dos candidatos com análise DEFERIDA, beneficiados com bolsas de 

estudo para 2018, será divulgada pelo Colégio.  

 A lista dos candidatos cujos processos para bolsas de estudo foram 

INDEFERIDOS será divulgada pelo Colégio. Em caso de dúvida, os 
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responsáveis pelos candidatos com processo indeferido poderão solicitar 

informações na secretaria da Unidade.  

 

4. Das bolsas de estudo  

4.1 As bolsas de estudo serão concedidas no próximo ano letivo nas seguintes 

proporções:  

 

 

Curso/Segmento 

 

Turmas 

Total de bolsas 
de estudos 

2018 

Educação Infantil Nível 5 100% 50% 

50 - 

Ensino 
Fundamental I 

1º ano 1 0 

2º ano 8 0 
3º ano 2 0 
4º ano 0 0 
5º ano 0 0 

 

 

5. Cronograma  

5.1 Datas para o processo de Concessão de bolsas de estudos 2018 

 
Ação 

 
Data 

 

1  
Publicar o Edital 

26/10 

 
2 

Período para Entregar aos estudantes ou respectivos 

responsáveis as fichas de estudos socioeconômico.  
 

27/10 a 01/11 

 
3 

Período para receber as FSE e verificação dos documentos 
exigidos para análise. 

 

06/11 a 21/11 

4  
Entregas das FSE na Mantenedora. 

 
27/11 e 28/11 

 
5 

Período para análise socioeconômica.  

29/11 a 15/12 

     6 Data Prevista para divulgação do resultado dos 
contemplados com a bolsa de estudos para o próximo ano 
letivo. 

 
20/12 
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5.2 Critérios Sociais de Desempate 

Os critérios sociais de desempate serão avaliados pela Equipe de Assistentes Sociais, 

após análise da condição atual familiar do candidato: 

 Ter o cadastro do CadÚnico; 

 Vulnerabilidade Social; 

 Doença; 

 Portador de Necessidade Especial; 

 Desemprego. 

 

6. Procedimentos para bolsa de estudos 2018:  

1ª etapa: Os responsáveis pelos estudantes candidato à bolsa de estudos deverão 

cumprir as regras deste Edital. 

 

2ª etapa: Verificação dos documentos  

a. Será realizado atendimento, em data e horário previamente agendados, ao 

responsável do estudante, candidato à bolsa de estudos, para verificação dos 

documentos solicitados;  

b. Durante a verificação o responsável deverá apresentar todos os documentos 

conforme exigidos neste Edital; 

c. Caso os documentos estejam de acordo com as exigências desde Edital, o 

responsável receberá um protocolo de entrega e deverá aguardar o resultado da 3ª 

etapa: a análise socioeconômica;  

d. Caso os documentos apresentados não estejam de acordo com as exigências 

do Edital, a documentação será devolvida e só será aceita quando toda a 

documentação estiver completa. O responsável terá prazo de 2 (dois dias 

úteis) para providenciar os documentos faltantes, caso não seja cumprida as 

exigências, a bolsa de estudos poderá ser suspensa. NÃO ACEITAREMOS 

DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA; 

e. Serão encaminhadas para análise somente as solicitações de bolsas de estudos 

cujos documentos estejam completos, conforme solicitados.    

 

3ª etapa: Análise socioeconômica realizada pela Equipe de Assistentes Sociais da 

ACF 
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a. Nesta etapa, as informações da ficha socioeconômica serão confrontadas com os 

documentos comprobatórios entregues pelo responsável do estudante e/ou 

candidato a bolsa de estudos; 

b. Serão deferidas as solicitações de bolsas de estudos nas seguintes situações:  

 Comprovação dos dados informados na ficha socioeconômica, por meio dos 

documentos; 

 Renda familiar per capita de até um e meio salários mínimos para bolsa de 

estudos integral (100%);   

 Renda familiar per capita de até três salários mínimos para bolsa de estudos 

parcial (50%), para estudantes em processo de renovação das bolsas parciais 

concedidas em 2017;  

 Residência próxima ao Colégio; 

 Vulnerabilidade Social.  

 

Parágrafo único: O profissional designado para este processo poderá solicitar 

documentos complementares, agendar entrevista e/ou visita domiciliar aos responsáveis 

do estudante para maior comprovação das informações prestadas.  

Caso o responsável do estudante não cumpra com as solicitações complementares, 

caracterizará descumprimento do processo de análise para concessão e/ou renovação da 

bolsa de estudos.  

 

7. Documentos obrigatórios para análise socioeconômica  

 

Importante: Faz parte do grupo familiar todas as pessoas que residam na mesma casa 

com o candidato à bolsa de estudos, inclusive aposentados e pensionistas. 

 

O responsável pelo estudante deverá comparecer ao Colégio conforme agendamento 

para entrega do formulário de estudo socioeconômico, devidamente preenchido, datado, 

assinado e contendo cópias legíveis dos seguintes documentos: 

 CPF e RG de todos os membros que residam na mesma residência, inclusive do 

estudante candidato; 

 Declaração completa do último Imposto de renda (todas as folhas incluindo o recibo 

de entrega). No caso de isentos de IRPF, apresentar a impressão da pesquisa no 

site da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index

.asp 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp
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1. Comprovantes de renda dos três últimos meses do grupo familiar, sendo: 

 

a. Para assalariados com registro em carteira: 

 Os três últimos holerites. 

 

b. Para aqueles que recebem benefícios do Governo: 

 Comprovantes dos três últimos meses; 

 Cópia da Carteirinha contendo o número de identificação social, do cadastro 

no cadÚnico. 

 

c. Trabalho autônomo: (prestadores de serviços; proprietários de 
empresa/comércio e outros):  
 

 Decore - Declaração de Comprovação de Rendimento. O DECORE tem que 

estar de acordo com a Resolução n°1.403/12 - autenticado; 

 

d. Somente para Empresários: 

 Pró-Labore e distribuição de lucros – autenticados; 

 Declaração Completa do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica: 

Declaração do último ano completa (todas as páginas), com recibo de 

entrega.  

 Empresa Inativa: Declaração Anual de Inatividade da Receita Federal;  

 Carteira Profissional cópia das páginas: foto, identificação, última baixa 

e folha subsequente em branco.  

 

e. Somente para Agricultores: 

a. Declaração do Sindicato – autenticado. 

 

f. Para todos maiores de 18 anos do grupo familiar, cópia de Carteira de 

trabalho, sendo: 

 Folhas de identificação pessoal (dados pessoais) - autenticado; 

 Folha do último registro - autenticado; 

 Folha seguinte em branco – autenticado. 

 

g. Em caso de desemprego: 
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 Comprovante de recebimento fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

 Cópia da rescisão contratual; 

 Carteira de Trabalho: cópia das folhas de identificação pessoal, do último 

registro autenticado e da folha seguinte em branco. 

 

h. Pensionista: 

 Recebimento de pensão alimentícia e se necessário extratos bancários que 

comprovem recebimento do valor.  

 

i. Para estudantes com deficiência: 

 Laudo Médico – autenticado. 

 

Demais Documentos:  

j. Um comprovante de endereço ou contrato de locação do imóvel atualizado em 

nome dos responsáveis; 

k. Declaração de próprio punho do responsável pelo estudante, ou maiores de 18 

anos, caso a família não possua um dos comprovantes listados acima, com 

reconhecimento de firma; 

l. Dois últimos comprovantes das mensalidades escolares – dos responsáveis ou 

dos filhos matriculados em outras instituições de ensino (se houver); 

m. Último comprovante de despesas médicas (consultas e medicamentos de uso 

contínuo – se houver); 

n. Último pagamento de convênios (se houver); 

o. Serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelos 

membros do grupo familiar, a título regular ou eventual, inclusive aqueles 

provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis. 

 

8. Estarão excluídos do cálculo os valores percebidos a título de: 

  Auxílios para alimentação e transporte; 

  Diárias e reembolsos de despesas; 

  Adiantamentos e antecipações; 

  Estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 

  Indenizações decorrentes de contratos de seguros; e 

  Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; 
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 Pensão alimentícia que não esteja judicialmente determinada. 

 

  8.1  Rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas: 

 

  Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

  Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 

  Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 

  Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; 

  Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda 

destinados à população atingida por desastres, residente em municípios em 

estado de calamidade pública ou situação de emergência; e 

  demais programas de transferência condicionada de renda implementados pela 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

 

Obs.: Ficará a critério da Equipe de Assistentes Sociais a solicitação de outros 

documentos. 

 

 

9.  Disposições Gerais  

9.1 As bolsas de estudo integrais (100%) serão concedidas de acordo com a 

Legislação vigente e critérios contidos no Edital da Associação Cultura Franciscana 

– ACF; 

 

9.2 O deferimento pela concessão da bolsa de estudos, aos candidatos que cumpriram 

com os requisitos deste edital, será realizada pelos Assistentes Sociais da ACF; 

 

9.3 Os responsáveis pelos estudantes beneficiados com as bolsas de estudo 

respondem legalmente pela veracidade e autenticidade das informações 

socioeconômicas por eles prestadas (Lei 12.868/13, art. 15, §1º);  

 

9.4 A bolsa de estudos poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de 

constatação de falsidade da informação prestada pelo bolsista ou seu 

responsável, ou de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo das 

demais sanções civis e penais cabíveis (Lei 12.868/13, art. 15, § 3°);  
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9.5 As informações contidas no formulário de estudo socioeconômico são 

confidenciais, somente serão divulgados aos órgãos fiscalizadores o nome do 

beneficiado com a bolsa de estudos e dados do responsável legal (endereço, nome 

e nº dos documentos pessoais), quando for necessário;  

 

9.6 Não serão devolvidos os documentos comprobatórios entregues e utilizados na 

análise para concessão e/ou renovação da bolsa de estudo integral ou parcial. Tais 

documentos ficarão arquivados na Mantenedora da Unidade educacional, como 

prova de cumprimento da Lei vigente;  

 

9.7 A bolsa de estudos deverá ser renovada anualmente considerando o processo 

publicado em Edital; 

 

9.8 O responsável do estudante beneficiado com a bolsa de estudos deverá assinar:  

a.  Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

b.  Termo de Concessão de Gratuidade Educacional e; 

c. Termo/Recibo de Doação de Material Didático/Uniforme quando oferecido pela 

Unidade Educacional, mantida pela ACF. 

 

 

Associação Cultura Franciscana 

 

 

Embú Guaçu, 26 de Outubro de 2017. 


