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EDITAL

A Associação Irmãs da provid.ência, inscrita no cNpJ/MF
sob o número 7l.8s4.s19/o0or-22, com seus atos constitutivos
devidamente registrados junto ao Cartório de Registro de Títulos
e Documentos e das pessoas Jurídicas de sorocaba/sp, sob o
n" 222, na página LLT do livro A, em 24 d.e maio d,e L9zr, com
sede social na Rua Laura Maiello Kook, n T9s, Bairro Ipanema
das Pedras, na cidade de sorocaba, Estado de sáo paúo, com
lase no que dispõem a Lei n'L2.101, de 2T ae nove-úro a.
2oo9, Decreto Í1o 8.242, de 2s de maio de 2or4, portaria
Normativa n.o Lsl2olr do Ministério da Educaçáo e demais
le_gislaçáo pertinente, RESOLVE tornar publico os
critérios do
PROCESSO

DE INSCRIÇÃO E RENOVÀÇÃO DE EóiSE

DE

PlsruDo para o ano letivo d,e 2o2o ofertadas através de suas
filiais:
EXTERNATO sÃo JosÉ, inscrito no cNpJ sob o n.o
71.854.3191ooo4-7s, com endereço à Rua Antônio Gabriel
do
Amaral, rs7 /247, centro, Atibaia - sp, Fone (LL) 441g-gg0o,

site

www.externatosj.com.br, e_mail

@externato.com.br;

servicosocial

EXTERNATO sANTo ANTONIO, inscrito no cNpJ sob o
r.,-" 71.854.319/ooos-g{, com endereço à Rua são
Luiz, go
santa Paula - sáo caetano do sul - sp - cEp ogs4|-46o, Fone(l Ll 4227 -9999, site www.externato.com.br, e-mail servicosocial
@externato. com.br;

Rua Laura Maieltro Kook, ZSS

-

tpan

1E052-580

^rf
{

I

.&ssoc*mção ffrmáe da Fmevàdômeàa_
CNFJ-71

854 319

I

0AA1

-22

ESCOLA PROVIDÊNCIA, inscrita no CNPJ sob o n.o
71.854.31910021-76, com endereço à Rua Albino Fernandes,

2ll
(7

1)3

Sussuarana

3

O

6

Salvador lE'A, CEP 4I.215-770, Fone
-2325, e -mail servico so cial. ep@externato com br.
.

.

I. INFORMAçÕES GERAIS

a. O programa de bolsa de estudo instituído pela

Associaçáo Irmás da Providência faz parte das atividades da
instituiçáo e tem por objetivo a oferta de gratuidade
educacional, integral ou parcial (1OO% ou 5O%) em consonância
com a Lei L2.LOL l2OO9, Portaria Normativa n.o 15 do Ministério
da Educaçáo, segundo o perfil socioeconômico e aos critérios e
finalidades institucionais, garantindo assim, a efetivaçáo do
direito a educaçáo conforme previsto na Constituiçáo Federal,
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lêi 9.394196) e Plano Nacional de Educaçáo.

b.

Associaçáo Irmás da Providência se reserva o direito
de aplicar as condições estabelecidas neste edital, modificá-las
ou revogá-las a qualquer momento, quando julgar conveniente
ou por força de alteraçáo na legislaçáo vigente que regulamenta
a concessão de Gratuidades prevista no presente edital,
considerando o disposto na Lei n" l2.loL de 27 de novembro de
2OO9, Decreto Íto 8.242 de 23 de maio de 2014, Portaria
Normativa n.o 15 do Ministério da Educaçáo e demais legislaçáo
pertinente, em consonância com o Plano Nacional de Educação.

c. Por força da legislaçáo citada, a

documentação
apresentada será criteriosamente analisada, sendo o bolsista
selecionado prioritariamente através do Cadastro único para
Programas sociais do Governo Federal cadúnico e ainda
segundo o perÍil socioeconômico e a disponibilidade de bolsas de
estudo para o ano letivo de 2o2o em cada mantida. RessaltaÍnos
eu€, a qualquer tempo, poderáo ser solicitados outros
documentos comprobatórios para a manutenção da bolsa de
estudo ofertada, conforme dispõe o art. 15 da Lei N" L2.1O1 de
27 de novembro de 2009.
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d. A Bolsa de Estudo será oferecida em duas
modalidades, integral (1oo%) e parcial (50%) correspondentes
ao valor das parcelas da anuidade escolar, com base na renda
familiar mensal per capita, conforme disposto abaixo:
d.1. A bolsa de estudo integral será concedida ao(a)
aluno(a) cuja renda familiar bruta mensal per capita não
exceda o valor de um salário mínimo e meio, nos termos do
§ 1", do art. 14, da Lei L2.LOL / 2OOg
d.2- A bolsa de estudo parcial será concedida ao(a)
aluno(a) cuja renda familiar bruta mensal per capita náo
exceda o valor de três (3) salários mínimos, nos termos do
§2" do ar.t. 14, da Lei L2.LOl /2AO9.

e. A Bolsa de Estudo corresponderá ao ano letivo de

2o2o, não sendo obrigatória a concessáo para os anos letivos
se€uintes, podendo ser cancelada a qualqrê. tempo no caso de
falsidade de informações e/ou de dotumãntos oJ
da
situaçáo socioeconômica.
"lt..açáo

f.

Para atendimento ao princípio da universalidade, a
seleção dos bolsistas e demais bãneÍiciários se dará segundo o
critério socioeconômico definido na Lei n" L2.101, de 2oõ9, sem
qualquer forma de discriminaçáo, segregação ou diferenciação,
vedada a utilização de critérios étnicos, ieligiosos, corporativos,
políticos, ou quaisquer outros que afrontemÉ"*. princçio.

g. A

Associaçáo Irmás da providência constituirá e
manterá perÍnanentemente uma comissão de concessão de
Gratuidades, constituída por membros do corpo diretivo e o
Serviço Social.

h. o número de bolsas de estudo e a distribuição
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as mantidas será deÍinido pela direçáo da Associação Irmás da
Providência dentro do limite de seu orçamento anual e nos
termos da Lei; e ainda de acordo com o número de vagas
disponíveis por curso e período, náo sendo possível, aos
beneficiários, a escolha do período ou turma
frequentado
pelo aluno"
" ".i

i.

Somente serão analisadas as solicitações cujas fichas
socioeconômicas estejam devidamente preenchidas e ássinadas
pelo responsável legal e instruídas com ã do.r*entaçáo exigida,
conforme orientações e normas estabelecidas neste edital.

j.

sem deixar de observar critérios deste edital,

da Lei
l2.lol lo9 e da Portaria Normativa n.o 1s do Ministério
da

Educaçáo, a Associação príorizarâ na atribuiçáo d.as bolsas de

estudo aquele beneficiário já contemplado no ano letivo

anterior, zelando pela continuidade e efetiva inserçáo.

k. Este instrumento, comunicaçáo de prazos,
cronograma e demais informações serão disponibilizadàs pela
Associaçáo Irmãs da Providência em seus canais eletrônicos nos
endereços www.externatosj.com.br e www.externato.com.br,
bem como através de outros sítios eletrônicos de comunicação
nas bases territoriais das mantidas onde ocorrerá a concessão
das gratuidades, red.es sociais e em suas unidades.
1. os cronogramas

estabelecidos neste Edital

deverão
ser rigorosamente obedecidos. Não haverá prorrogaçáo
de
prazos. o não cumprimento de prazos pode impticar ãm perda

do pedido da bolsa.

m. O preenchimento do Formulário de pedido de Bolsa
de Estudo náo exime o (a) requerente de continuar a honrar,
pontualmente, seus compromissos financeiros com a
Instituiçáo.
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n. A Bolsa de Estudo ora regulamentada NÃo INCLUI
serviços especiais de reforço, transporte escolar, segunda

chamada de prova ou exarne,
via de
".g,r.rà" de clrrso,documàntos,
segunda via de certificados de conclusáo
viagens de
estudo ou de passeio, arimentaçáo, material didãtico e
paradidático, uniforme, escolinhas desportivas, ingressos para
Festivais de Teatro e Dança, atividàdes de Fãsta juniÍra,
atividades e Encontros pastorais, ou quaisquer outras
atividades extracurriculares, cujos valores para participação
serão fixados por meio de tabera irópria. casos especiais serâo

pontualmente analisados para garantir o

total

aproveitamento pedagógico, curtural e de inclusão social.

II.

ETAPAS DO PROCESSO

a. o Processo de Inscriçáo/Renovaçáo da Bolsa de Estudo
compreenderá as seguintes fases e cujas datas poderão sofrer

alterações pontuais a serem púbticadas nos canais

referenciados por cada Filial mantida:
a. 1. 02lo9 l2ot9 até
_
documentações

3a

log 12019: Recebimento

e agendamento de entrevistas;

de

a.2. o1 / lo I 2oL9 até 3t / to / 2o 19: Entrevista e Análise
_
Socioeconômica;

a.3.

ol / 1l /2oL9

até

L4

/ Lr /2or9: Avariaçáo pela

Comissão de Concessão de Gratuidades;

a.4. 19/1lI2019: Divulgação dos aprovados;

a.5. L8l12l2ot9 até Lgl12l2o19: Assinatura

contratos/ declarações e termos.

dos

b. Em nenhuma hipótese seráo recebidos processos
incompletos ou fora dos prutzos estabelecidos neste Edital;
c. o náo cumprimento dos prazos estabelecidos neste

Edital será entendido como DESISTENCIA.
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SOCIOECONÔMICA

a. A análise socioeconômica será realizada pelo

(a)

Assistente Social de acordo com os critérios estabelecidos na Lei
no L2.LOL I 2OO9 , tendo como base o questionárrio
socioeconômico e as documentações entregues. A entrega
incompleta de documentos poderá influenciar de forma negativa
a analise.

b.

a qualquer tempo ser realizadas visitas
domiciliares, bem como a solicitaçáo de documentos
Poderáo

complementares.

c.

Os documentos protocolados iráo compor o processo
seletivo, portanto, independente do resultado, seráo arquivados
no Setor de Assistência Social e náo seráo devolvidos.

IV. DOS

COMPROBATÓRIOS
DOCUMTNTOS
PROCESSO DE SELEçÃO E MATnÍCUr,e

AO

a.

A comprovaçáo de renda familiar bruta "per capita" e
demais inforrriações necessárias à análise socioeconômica será
feita por meio de documentos comprobatórios e deveráo ser
entregues pelo candidato ou responsável lega1 conforme prazo
previsto neste Edital.

b. A Documentaçáo comprobatória devera

ser

encaminhada a partir de O2l09l2O19, acompanhada da ficha
socioeconômica devidamente preenchida, sem rasLrras e
assinado pelo representante legal, com cópias legíveis dos
seguintes documentos:

.

Cópia da Certidão de Nascimento/RG do candidato/
CPF do candidato;
o Cópia do RG e CPF de todos os integrantes do grupo
familiar, que forem maiores de 18 anos;
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.

Cópia do Termo de Guarda, Curatela ou Tutela, caso
o candidato esteja amparado por estes instrumentos;
o Cópia da Certidáo de Casamento ou declaraçáo de
uniáo estável dos pais;
o Cópia de averbaçáo de divórcio ou documento que
comprove açáo judicial em cLrrso paÍa estes fins, se for o casg;

.

Cópia da Certidáo de óbito do pai ou da máe do
candidato se for o caso;
. Cópia do comprovante dos períodos letivos cursados
em escola publica olr em escola particular com bolsa de estudo,
quando for o caso;
o Carta de próprio punho solicitando a bolsa de estudo;

o
.

Cópia do(s) documento(s) do(s) veículo(s) atualizados;
Cópia integral da Declaraçáo de Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF 2OLB entregue ern 2019 (dos responsáveis);
Em caso de isentos, Situaçáo da Declaraçáo de IRPF 2018, com
a seguinte infórmaçáo. "Sua declaraçáo náo consta na base de
dados da Receita Federal" a ser impressa no site da receita.

c.

de rendimentos dos integrantes do
grupo familiar que se enquadrem em uma ou mais das
Comprovante

situações abaixo:

c.1. Assalariado: Cópia do último holerite, no caso de
renda fixa; Cópia dos três ultimos holerites, quando houver
pagamento em comissão; Cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS registrada e atualizada (das seguintes
páginas: foto, qualiÍicaçáo civil, último contrato de trabalho e
páginas de at:ualizaçáo salarial); Cópia da CTPS registrada e
atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso
de empregada doméstica;

c.2. No caso de beneficiários: Aposentados, pensionista e
Transferência de renda: Cópia do último comprovante de
recebimento de aposentadoria ou pensáo; Cópia do extrato de
pagamento do ultimo mês emitido pela internet no endereço
eletrônico http://lr.u,.*.-pas.gov.br; Extrato comprobatório de

Rua Laure Maiello Kook, 793

-

Ipanerna das Fedras

-

§onocaha

-

§P

-

CEP 18052-58CI

"o,/*

fr{

.&ssmeáaç&o srmãs da Prowídêxre*a
CNFJ

*71

854319

I 00üt -22

transferência de renda; Cópia da decisáo judicial determinando
o pagamento de pensão alimentícia, quando for o caso;

c.3. No caso de Empresários, Autônomos, proÍissionais
Liberais ou Trabalhadores Rurais: cópia dos três últimos

holerites de pró-labore; cópia de guias de recolhimento ao INSS
dos três últimos meses, compatíveis com a renda declarada;
Declaraçáo comprobatória de percepçáo de Rendimentos
DECORE, assinada pelo contador inscrito no conselho Regional
de Contabilidade, constando a remuneraçáo dos três ultimos
meses; cópia integral da Declaraçáo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ 2018. o Trabalhador informal deverá
apresentar uma declaração (de próprio punho) com assinatura
reconhecída em cartório e cópia da carteira de trabalho (folha de
rosto e verso, ultima baixa, página seguinte à última baixa em
branco)

c-4.

Desempregad"o

remunerada: Declaraçáo

on que náo exerce atividade
de que não possui renda, com

assinatura reconhecida em cartório, juntamente com cópia da
Carteira de Trabatho (pagina da identiÍicaçáo, ultimo contrato
de trabalho e a próxima em branco); cópia da carteira de
Trabalho (folha de rosto e verso, ultima baixá, página seguinte à
última baixa em branco); se estiver recebend.o seguro
D_esemprego, trazer cópia de documento comprobatório que
discrimine o valor recebido.
d.comprovante de Despesas com saúde e Educaçáo:

No caso de pessoa com doenças crônicas f grave no
grupo familiar, apresentar cópia do laudo médico qr.
o
diagnóstico e o código internacional de doenÇas - CID"orrste
datado
d. 1.

dentro do período de O1 ano;

d.2. No caso de pessoas com necessidades especiais no
grupo familiar, apresentar laudo médico especiiicando a

categoria em que se enquadra, conforme previstó ,o artigo 4",
inciso I ao v do Decreto n. z.2g\, de 2o deàezembro de tgbg;
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d.3. Cópia do receituário e das notas Íiscais que

comprovem despesas médicas quando for
cronlcas;

o caso de doenÇas

d.4. Cópia do carnê ou boleto de mensalidade das

Instituições de Ensino dos membros do Grupo Familiar;

e.Comprovantes de Bens e das Condições de Moradia:

e.1. Cópia dos comprovantes das despesas familiares
(águ", luz, telefone, IPTU, recibo de aluguel, recibo de

financiamento de casa. própria, recibo de condomínio) até os
dois últimos meses;

e.2. Cópia do contrato de aluguel e o IPTU do imóvel
alugado;

e.3. Cópia dô contrato e do ultimo comprovantelboleto de
financiamento do imóvel;

e.4. Se residente em

ar.ea
irregular
(sem
escrituraçáo/documentação), apresentar declaraçáo de próprio
punho e/ou fornecida pela secretaria Municipal de Assistência
Social do Município e afins;

e.5. Se residente em imóvel funcional público, apresentar
cópia do Termo de Ocupaçáo pela instituiçáo cedente;
e.6. Se residente em moradia/cômodo cedido, apresentar
declaraçáo feita pelo proprietário do imóvel, com cópia do carnê

de IPTU;
e.7

. Côpia da guia do Imposto Territorial RuraJ-ITR;

e.8. Recibo de Íinanciamento de veículos, empréstimos
pessoais, plano de saúde, recibo de despesa com transporte
escolar;
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f. No caso da documentação estaÍ INCOMPLETA o

processo nâo será recebido. Considerando neste caso o
pedido indeferido.

v.

DAS DEFTNTçÕES

a. Para Íins de apuração da renda familiar bruta *.rr*^1
per capita, entende-se como grupo familiar a unidade nuclear
composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada
por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou
tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar,
todas moradoras em um mesmo domicílio.
a.

1. A renda familiar bruta mensal per capita será

apurada de acordo com o seguinte procedimento:

I-

calculâ-se a soma dos rendimentos brutos auferidos
por todos os membros do grupo familiar a que pertence o
estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses
anteriores ao comparecimento do estudante para aferiçáo das
informações pela instituiçáo ;

il - calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos
apurados após a aplicaçáo do disposto no inciso I; e
III - divide-se o valor apurado após a aplicaçáo do disposto
no inciso II pelo número de membros do grupo familiar do
estudante.

b. No calculo referido no inciso I do parágrafo anterior

seráo computados os rendimentos de qualquer r'at:ureza

percebidos pelos membros do grupo familiar, a título regular ou

eventual, inclusive aqueles provenientes de locaçáo ou de

arrendamento de bens móveis e imóveis.

c. Estáo excluídos do cálculo de que tratam

os

parágrafos anteriores os valores percebidos a título de auxílios

para alimentaçáo e transporte, diárias e reembolsos de
despesas, adiantamentos e antecipações, estornos e
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compensações referentes a períodos anteriores, indenizações
decorrentes de contratos de seguros e indenizações por danos
materiais e morais por força de decisão judicial; às ..rdi-.ntos
percebidos no âmbito dos seguintes piog.u.mr.", programa de
Erradicaçáo do Trabalho Infútil, programa Agente Jovem de
Desenvolvimento social e Humano, programa Bolsa Família € 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 caramidade pública ou situaçáo de
emergência e demais programas de transferência condicionad.a
de renda implementados pela uniáo, Estados, Distrito Federal
ou Municípios; o montante pago pelo alimentante a título de
pensáo alimentÍcia, exclusivamente no caso de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura publica que
assim o determine.

d. caso o grupo familiar informado se restrinja ao próprio
estudante, este deverá comprovar percepÇáo de rénda própria
que suporte seus gastos, condizente com seu padrão de vida
e
de consumo, sob pena de indeferimento do pedido.
e. será indeferido o pedido do estudante que informar
grupo familiar com o qual não compartilhe o doàicílio, salvo
decisão em contrário da Associação, observada em qualquer
caso, a obrigatoriedade de informar a renda de todos os
membros do grupo familiar do qual dependa financeiramente,
nos termos do disposto no inciso II do item a _ a.1.
f. caracterizam-se como motivos suficientes para exclusáo
dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e sua consequente
desclassificaçáo, a ocorrência de qualquer das
situaÇões:
".güirrt."
o
a

Documentaçáo incompleta;
Renda per capita familiar incompatível;
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Patrimônio incompatível com a renda per capita

Incoerência entre os dados informados e

documentos apresentados;

os

o

Dados falsos ou incompletos no preenchimento do
formulário.

VI. DO CANCELAMENTO DA BOLSA SOCIAL

a.O cancelamento da Bolsa Social poderá ocorrer a
qualquer tempo, na ocorrência de um dos casos abaixo:

A qualquer tempo, se comprovada inidoneidade ou

falsidade de documento e de informaçáo prestada

pelo

seu grupo familiar, que comprometa a observâãcia

dos

requerente;
o Náo reaJizar a matrícula do(a) beneficiário(a), dentro
do prazo estipulado;
r ocorrendo substancial mudança na condição
socioeconômica do candidato, de seu responsável legal ou de

requisitos estabelecidos neste edital;
o Por solicitaçáo do candidato
legal;

o
o
o

oll

d.e seu responsável

Por decisão ou ordem judicial;
Pela evasáo do aluno com gratuidade;

Q aluno com gratuidade

deverá apresentar bom

rendimento escolar e sua conduta deverá estar de acordo com o
padráo de disciplina estabelecido nos respectivos Regimentos
Internos dos Colégios mantidos;
o Q náo comparecimento dos pais oLr responsáveis
sempre que forem solicitados e também a náo participaçáo nas
atividades da Escola;
.
Transferência do(a) aluno(a) beneficiado(a);

vrr. TNFORMAÇÕEs
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a. Em caso de duvidas sobre o processo seletivo para
concessão de Bolsa de Estudo social objeto deste Edital, entrar
em contato diretamente com a r."p.cti'," Filial de interesse
através dos e-mails: Externaio santo Antonio
servicosocial@.externato.com.br; e Externato são José
servicosociaJ@.externatosj.com.br; Escola
providência servicosocial. ep@externato. com. br.
b. seráo disponibilizados também o contato direto para
com as assistentes sociais: Externato santo Antonio (rL) 4222_
9999; Externato são José (Ll) 441g-Bgoo; Escola providência

(71) 33o6-2s2s

vrrr. DrsPosrçÕES

FINATS

verificando-se, a quarquer tempo, eu€ houve farsidade ou
má fé na obtençáo do beneficio, o mesmo será cancelado e a
cobrança das mensalidades será efetuada em sua integralidade,
sem prejuízo das demais impticações legais.

%-aorocaba, 20 deagosto de 2or9.

Ye*J*;,* 6**^
Fátima limone Cremer
Diretora Presidente

Vólido somente cóm sêlo de

Rua Lau'a Maiello Kook, ZOS
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