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Dispõe sobre o PROCESSO DE CONCESSÃO DE 

BOLSA DE ESTUDO filantrópica para alunos da 

Educação Básica da Escola Paroquial Nossa Senhora 

de Fátima – EPNSF, ano letivo de 2020. 
 

 
 

 A Escola paroquial Nossa Senhora de Fátima, associação civil de natureza confessional, de 

caráter educacional, inscrita no CNPJ 10.869.360/001, com sede no Município de Paulista, no 

Estado de Pernambuco, na Rua Henrique Dias nº 85, Paratibe CEP: 53413-580, mantida pela 

Congregação dos Sacerdotes do sagrado Coração de Jesus, vem por meio deste, como lhe 

confere a legislação vigente relativa à concessão de bolsa de estudo, tornar público a realização do 

Processo Seletivo de Concessão de Bolsa de estudo para o ano letivo de 2020 de acordo com os 

critérios previstos na Lei Federal 12.101/09, regulamentada pelo decreto 8.242 de 23 de maio de 

2014 e portaria normativa nº 15 de agosto de 2017 do MEC e demais legislações pertinentes.  

 

 
 
1. DA FINALIDADE  
 
O presente edital tem a finalidade de regular a CONCESSÃO das bolsas de estudo filantrópicas da 

Escola Paroquial Nossa Senhora de Fátima, para o ano letivo de 2020. 

 

 
2. DAS BOLSAS DE ESTUDOS DISPONIBILIZADAS  
 
2.1. A bolsa de estudo refere-se à anuidade escolar do período letivo de 2020 e será reavaliada 

anualmente não tendo carácter cumulativo.  

2.2. A bolsa de estudo será um benefício de assistência educacional concedido mediante 

avaliação do perfil socioeconômico, além de outros critérios institucionais, na forma de 

gratuidade integral (100%). 

2.3. O quantitativo de bolsas de estudos disponibilizadas pela EPNSF respeita o critério 1/5 para 

bolsas integrais, de acordo com a Lei federal nº 12.101/09, regulamentada pelo decreto 

8.242/14. 

 

 

 

 

 
3. DO PÚBLICO ALVO 
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3.1 Candidatos que se enquadram no perfil socioeconômico estabelecido pela Lei Federal nº 

12.101/09, regulamentada pelo decreto 8.242/14, disposições estatutárias e regimentais da Escola 

Paroquial Nossa Senhora de Fátima, e que tenham interesse de participar do processo seletivo 

para concessão de bolsa de estudo para o Ensino Fundamental e Médio. As concessões serão 

distribuídas entre os anos:   

 3º ano do Ensino Fundamental I;   

 6º ano do Ensino Fundamental II; 

 9º ano do Ensino Fundamental II; e  

 1º ano do Ensino Médio   

 

3.2 terão direito a inscrição todos os candidatos que estão cursando no ano letivo de 2020 nos 
anos citado no item 3.1. Porém, só será concedida apenas uma bolsa de estudo por família.  
 
 
4. DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DA BOLSA DE ESTUDOS 
 
A bolsa de estudo será concedida com base no perfil socioeconômico do(a) aluno(a), definido a 

partir dos seguintes critérios: 

 

a) Avaliação da atual situação socioeconômica da família do/a aluno/a bolsista; 

b) A bolsa de estudo de 100% será concedida ao aluno(a), cuja renda familiar mensal, per 

capita, não exceda ao valor de 1½(um e meio) salário mínimo vigente, além dos demais 

critérios estabelecidos; 

c) Rendimento Escolar (notas e avaliações descritivas do ano/série cursado em 2019 /boletim 

escolar); e 

d) Ter sido aprovado no ano letivo de 2019. 

 

 

5. DAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS À PARTICIPAÇÃO DO (A) ALUNO (A) BOLSISTA NO 
PROCESSO DE CONCESSÃO DA BOLSA DE ESTUDO  

 

5.1 Não atendimento de qualquer um dos pré-requisitos listados no item 4;  

5.2 Quando o(a) responsável apresentar a documentação incompleta, rasurada e/ou descumprir 

qualquer uma das etapas do processo seletivo;  

5.3 Quando evidenciada alguma incompatibilidade de informação apresentada relativa ao 

rendimento financeiro; 

5.4 Quando constatada qualquer divergência no cruzamento das informações prestadas pelo (a) 

responsável e não esclarecida em entrevista social; 

5.5 Pela falsidade e/ou omissão de informações constadas a partir das análises documentais, da 

entrevista social, pela denúncia de terceiros ou por meio de consulta a quaisquer órgãos de esfera 

pública e/ou privada.   

 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS DA SELEÇÃO 

 

6.1 O processo de seleção ficará sob a responsabilidade do setor de serviço social e é dividido em 

quatro etapas: 
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1ª Etapa: Inscrição/entrega da documentação via presencial e/ou site www.escolaparoquial.com.br 

(retirada das fichas a serem preenchidas e entregues junto com as documentações na unidade 

Escolar);  

2ª Etapa: Entrevista Social; 

3ª Etapa: Resultado  

4ª Etapa: Matricula 

 

6.2 A inscrição/entrega da documentação, a entrevista, o resultado e a matricula serão realizados 

nas datas e adotados os demais procedimentos necessários de acordo com Normativa 

disponibilizada pela Instituição.    

 

 

7. DO CANCELAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA 

 

7.1 A bolsa de estudo poderá ser cancelada nas seguintes situações: 

 

a) Por solicitação formal do (a) responsável legal; 

b) Quando houver desistência do (a) aluno (a); 

c) Caso o (a) aluno (a) e/ou responsável legal descumprir o Regimento Interno da Instituição; 

d) Pela falsidade e/ou omissão de informações constatadas seja, por meio da análise 

documental, da entrevista social, da visita domiciliar, de informações prestadas pelo (a) 

responsável, pela denúncia de terceiros ou por meio de consulta a quaisquer órgãos de esfera 

pública e/ou privada que demonstre perfil socioeconômico incompatível com a Lei nº 

12.101/2009. O (A) responsável responderá em juízo, consideradas as sanções cíveis e penais 

cabíveis.  

e) Documentação incompleta; 

f) Entrega da documentação fora do prazo, 

g)  Mudança substancial da situação socioeconômica da família. 

   

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 A inscrição do (a) aluno (a) do (a) candidato (a) implica na aceitação das normas expressas no 

presente edital.  

 

8.2 A bolsa de estudo é pessoal e transferível, sendo vedada sua utilização por terceiros. 

  

8.3 Todas as informações obtidas por ocasião do processo seletivo serão consideradas para a 

avaliação da situação socioeconômica do grupo familiar do (a) aluno (a) do (a) candidato (a), bem 

como a análise de declarações, documentos, entrevista social e/ou visita domiciliar. 

 

8.4 A Instituição reserva-se o direito de realizar visitas domiciliares, a serem efetuadas por 

Assistente Social, podendo esta ser acompanhada de outro colaborador da instituição. Poderá, 

também, solicitar a qualquer tempo, outros documentos que considerar pertinentes.  

 

8.5 A bolsa de estudo não cobrirá atividades extracurriculares, nem as taxas relativas à expedição 

de documentos, material didáticos, ou quaisquer outras despesas que não a anuidade escolar.  
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8.6 A bolsa de estudo poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de constatação de 

falsidade da informação prestada pelo (a) responsável ou inidoneidade de documentos 

apresentados sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais cabíveis.  

 

8.7 Os casos distintos a esta normatização serão analisados pela diretoria da Escola Paroquial 
Nossa Senhora de Fátima. 
 
8.8 Este regulamento entra em vigor na data da aprovação e divulgação e serão revogadas as 
disposições anteriores. 
 
 

Paulista/PE, 12 de março de 2020. 

 

Renato Maia Ataíde 
Diretor da Escola Paroquial Nossa Senhora de Fátima 

 
 
 
   

 

CALENDÁRIO – PROGRAMA DE CONCESSAÕ DE BOLSA DE ESTUDO NO ANO DE 2020. 
 

DATA ETAPA 
 

HORÁRIO 

 
13/03/2020 

Publicação do Edital Escola Paroquial Nossa 
Senhora de Fátima – Processo de concessão da 

Bolsa de Estudo para o Ano letivo de 2020. 

8:00h às 17:00h.  

16/03/2020  
a 

23/03/2020 
Inscrição/ Entrega de documentação. 

20/03/2020  
A 

24/03/2020 
Análise documental  

25/03/2020 Resultado da 1º fase 

26/03/2020 
A 

27/03/2020 
Entrevistas 

30/03/2020 Resultado final / matricula  

*Calendário sujeito a alterações. 
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ANEXO I – RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE 
 
 

 Ficha Socioeconômica devidamente preenchida e sem rasuras;  
 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR 
 

 Certidão de nascimento do aluno (a) e de todos os membros que compõem o grupo familiar 
menores de 18 anos; 

 Boletim Escolar do candidato (a) recente; 

 Identidade (RG) e CPF de todos os membros que compõem o grupo familiar do aluno (a) 
maiores de 18 anos; 

 Certidão de casamento ou documento da união estável ou declaração (modelo 1), dos pais 
do (a) candidato (a), com firma reconhecida em Cartório; 

 Documento de divórcio (se for o caso) ou declaração de separação de corpos com firma 
reconhecida em Cartório (modelo 2); 

 Certidão de óbito caso os pais sejam falecidos; 

 Documento de guarda do menor quando os pais não compõem o grupo familiar do 
estudante ou declaração de ausência dos pais (modelo 3) 

 Cópia do comprovante de residência com data recente, caso não possua, solicitar 
declaração de associação dos moradores, instituição religiosas, Unidade de Saúde da 
Família, mas que tenha CNPJ ou declaração de residência alugada (esta necessário 
reconhecimento de firma do proprietário). (modelo 4) 
 

2 – COMPROVAÇÃO DE RENDA DO GRUPO FAMILIAR 
 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas que contém foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho, folha subsequente em branco e a última atualização salarial) de 
todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos.  
Obs¹: Para aqueles que não têm nenhuma anotação na carteira de trabalho, trazer a cópia 
das páginas da foto, qualificação civil e contrato de trabalho, mesmo que esteja em branco. 
Obs²: Na hipótese de algum membro do Grupo Familiar não possuir Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, apresentar declaração que conste não possuir o referido documento, 
com firma reconhecida em Cartório (modelo 5); 

 Trabalhador (a) formal assalariado (a) apresentar os 03 (três) últimos contracheques se for 
salários fixos e os 6 (seis) últimos para salários variáveis, se declarar imposto de renda 
anexar declaração completa; 

 Aposentado (a) ou pensionista, apresentar os 3 (três) últimos comprovantes de pagamentos 
(extrato bancário que conste o valor creditado ou extrato do INSS), se declarar imposto de 
renda anexar declaração;  

 Declaração para quem não possui renda (se for o caso), com firma reconhecida em Cartório 
(modelo 6);   

 Declaração se possuir alguma renda de imóvel alugado (modelo 7); 

 Se beneficiário do Programa de Prestação Continuada/BPC, apresentar documento do 
INSS e/ou extrato bancário; 

 Trabalhador Informal, apresentar declaração de renda informal conforme modelo com firma 
reconhecida em Cartório (modelo 8); 

 Estagiário/ Jovem aprendiz: cópia do contrato ou declaração da empresa, constando a 
vigência e o valor da remuneração; 

 Microempreendedor apresentar cópia do contrato social da empresa e/ou uma declaração 
dos rendimentos mensais e/ou pagamento do e-social/MEI, se declarar imposto de renda 
anexar declaração.  
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 Apresentar comprovantes de recebimentos da bolsa família, inscrição/cadastro no 
CADÚNICO;  

 Observação: No caso de isenção de declaração de imposto de renda - IRPF, apresentar 

comprovante da Declaração Anual de isento de todos os membros do grupo familiar 

maiores de 18 anos, que não sejam obrigados a fazer a Declaração do IRPF do ano 2018 

com a seguinte informação: “sua Declaração não consta na base de dados da Receita 

Federal”, disponível para acesso e impressão no site: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

 Pensão alimentícia (trazer documentos que conste em sentença judicial deferimento da 
pensão alimentícia, se não tiver apresentar declaração de pagamento ou não recebimento 
(modelo 9 ou 10); 

 Apresentar declaração de ajuda financeira de familiares/terceiros com firma reconhecida em 
Cartório (modelo 11);  

 Se desempregado (a) apresentar declaração de desemprego conforme modelo (modelo 
12) mais carteira profissional (cópia das paginas da foto, identificação, último contrato e 
folha subsequente em branco); apresentar cópia do termo de rescisão de contrato, FGTS e 
Seguro Desemprego;  
 

3 – COMPROVAÇÕES DE DESPESAS ATUAIS DO GRUPO FAMILIAR 
 

 Recibo de pagamento de aluguel, contrato de aluguel ou deposito bancário; 

 Recibo de financiamento habitacional ou contrato com valor e parcelas a serem pagas 

 Declaração de imóvel cedido (modelo 13); 

  Contas de água, energia elétrica, condomínio, plano de saúde, pagamento com 
mensalidades escolares, telefone fixos, internet, TV por assinatura, faculdades (se estudar 
em escola publica ou for beneficiário de programas como FIES, Prouni, etc, apresentar 
documento comprobatório, pagamento de financiamento de carro ou moto e outras 
despesas fixas).  

 

4- DOCUMENTAÇÕES DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA/DEFICIÊNCIA 
 

 Se o (a) candidato (a) ou outro membro do grupo familiar tiver alguma deficiência 
comprovar através de laudo médico atestando a espécie/grau/nível de deficiência, nos 
ternos do art 4º do decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência 
ao Código correspondente a Classificação Internacional de Doença – CID;  

 Atestado médico com a descrição da doença e com expressa referência ao código 
correspondente a Classificação Internacional de Doença – CID.  

5- Observação 
 

 Havendo necessidade no período de análise e/ou posteriormente, o serviço social pode 
solicitar outros documentos adicionais, além dos já citados; 

 Pode ocorre visita domiciliar durante o processo de análise, bem como posterior ao mesmo 
no caso de ser aprovado.  
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