
 Edital 2020 
 
 
O Colégio Ibituruna informa a abertura do Edital para Concessão de Bolsa para o ano letivo 

de 2020. 

 

1  DAS CONDIÇÕES DE SOLICITAÇÃO DA BOLSA 

 

1.1 A Instituição disponibilizará bolsa preferencialmente para o Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio. 

 

1. 2     Os candidatos, ao se inscreverem, devem atender aos seguintes critérios: 

+ Os requisitos legais estabelecidos na legislação vigente que regulamenta a concessão de 

bolsa, a saber, aluno carente de recursos financeiros conforme a Lei 12.101/2009, 

12.868/2013, decreto 8242/2014, portaria Normativa nº 15/2017 MEC. 

+ A concessão de bolsa segue os critérios legais que são: 

 Apresentação da ficha socioeconômica com todos os documentos que comprovem a renda 

familiar e entrevista com a Assistente Social.  

+ A gratuidade Escolar é válida somente para o ano letivo, vedada a renovação automática, 

uma vez que a situação socioeconômica pode sofrer alterações, portanto, a cada ano, deve o 

responsável pelo aluno participar do processo de seleção. 

+ Se aluno novato/aluna novata, este/esta deverá ter realizado teste de seleção, organizado 

pela equipe pedagógica, e ter sido aprovado. 

+ Se já é aluno/aluna, dispensa-se o teste de seleção.  

+ A aprovação no teste de seleção não significa que o candidato terá a bolsa de estudo. 

 

2  DOS DOCUMENTOS 

2.1 O responsável deverá retirar na secretaria do colégio o formulário socioeconômico, 

preencher, providenciar todos os documentos que constam na lista e que são 

indispensáveis para o processo de análise.  

 

  2.2 Em seguida, deverá agendar na própria secretaria, dia e horário para a entrega dos 

documentos e entrevista com a Assistente Social. 

 

2.3  A solicitação será efetuada exclusivamente no período estipulado pela Instituição 

conforme cronograma abaixo.  NÃO HAVERÁ prorrogação DO PRAZO. 

 

 



 

 

 

 Cronograma de atendimento Socioeconômico 2019/2020 

 

Data 

 

Atividade 

 

15 de Agosto a 

31 de outubro 

 Recebimento da ficha socioeconômica e entrevista com as famílias 

que já possuem bolsa integral ou parcial na Instituição. 

01 de 

novembro a 30 

de dezembro 

 

Recebimento da ficha socioeconômica e entrevista com as famílias 

que desejam integrar-se ao processo de seleção de bolsa integral 

ou parcial  da Instituição. 

31  de janeiro 

 

 

Resultado final das avaliações. 

 

 

 

 

3 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PRAZOS PARA MATRÍCULA 

 

O resultado do processo de análise socioeconômica será liberado pelo Serviço Social nos 

dias: 15, 24 e 31 de janeiro na secretaria do colégio.   

Contemplado com a gratuidade integral ou parcial, o responsável terá 2 dias, a partir da data 

em que foi comunicado, para procurar a secretaria e efetivar a matrícula.  

Contemplado com descontos, o responsável terá 2 dias, a partir da data em que foi  

comunicado, para procurar a secretaria e efetivar a matrícula com o valor integral. O desconto 

concedido será aplicado na mensalidade. 

Os candidatos que foram contemplados com a gratuidade ou descontos deverão obedecer 

aos prazos para efetivar a matricula, caso contrário, o beneficio será concedido a outro 

candidato. 

4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 – É de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis a observância dos prazos do 

Edital, bem como das orientações fornecidas no ato da entrevista; 



4.2 – Não será possível a concessão de bolsa além do limite disponível. 

 

5 – A FALTA OU OMISSÃO DE QUALQUER DOCUMENTO IRÁ INDEFERIR O PROCESSO 

NO ATO DA ENTREGA, PORTANTO, GENTILEZA CONFERIR TODOS OS ITENS.  

 

5.1- A bolsa de estudo poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de constatação de 

falsidade da informação prestada pelo responsável ou de inidoneidade de documento 

apresentado. 

 

Governador Valadares, 31 de agosto de 2019. 

 

 


