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EDITAL-Processo Seletivo para Concessão de Bolsa de Estudo-2017 
 
A Santa Casa de Misericórdia do Recife, mantenedora do Educandário São Joaquim situado 

no Povoado Frei Caneca, S/N - Zona Rural Jaqueira/PE, no uso de suas atribuições previstas no 

Estatuto Social, em cumprimento ao disposto na lei 12.868, referente à Concessão de Bolsa de 

Estudo na Instituição de Ensino Fundamental para o ano letivo de 2017 estabelece: 

 

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE 

 

A Bolsa de Estudo é um benefício, na forma integral (100%) sobre os valores da mensalidade do 

Educandário São Joaquim, fixada na forma da lei. 

 

A Bolsa de Estudo Integral não está condicionada a nenhuma forma de desembolso monetário por 

parte dos alunos bolsistas, responsáveis legais e/ou financeiros pela prestação dos serviços 

educacionais básicos ofertados pelo Educandário São Joaquim.  

 

O Educandário São Joaquim, dentro de sua previsão e disponibilidade, poderá conceder Bolsa de 

Estudo integral de 100% de gratuidade, os referidos percentuais de gratuidade serão aplicados 

mediante o atendimento aos critérios básicos para a concessão de Bolsa de Estudo que estão 

registrados na Lei Federal 12.868 de 15 de outubro 2013,bem como o Plano de Atendimento 

apresentado ao Ministério da Educação, que estabelece: 
 

a) A Bolsa de Estudo integral (100%) será concedida ao aluno que atenda, primeiramente ao 

critério de renda bruta familiar mensal per capita que prevê o limite de 1 ½ (um e meio) 

salário mínimo vigente nacionalmente, bem como outros critérios presentes neste Edital. 
 

 

b) O quantitativo de Bolsa de estudo a ser concedido no ano letivo de 2017 poderá ser 

visualizado no anexo I deste Edital. 
 

c) As vagas apresentadas no quadro do anexo I deste Edital se referem ao total de 

renovações de Bolsa de Estudo, para o ano de 2017, no conjunto daquelas bolsas 

concedidas no exercício imediatamente anterior. 

 

 
CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1  A seleção dos/as candidatos/as à Bolsa de Estudo de que trata este Edital é processada a 

partir de análise da Ficha de Avaliação Socioeconômica e da documentação comprobatória 

apresentada. A ficha deverá ser devidamente preenchida, assinada e devolvida pelo 

responsável legal no prazo e local previstos neste Edital (Vide anexo II – Cronograma do 

Processo Seletivo de Bolsa de Estudo). 
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2.2 São procedimentos obrigatórios para ingresso no processo seletivo de Bolsa de Estudo: 

 

a) A retirada do Formulário de Avaliação Socioeconômica no Educandário São Joaquim, 

conforme data estabelecida no cronograma (Anexo II); 
 

b) O preenchimento e entrega do formulário – Ficha de Avaliação Socioeconômica na 

Secretaria Escolar, juntamente com a documentação comprobatória presente no Anexo III, 

no prazo estabelecido pelo Edital. 

 

2.3 Todos os respectivos responsáveis legais e financeiros se comprometem a ler as regras 

estabelecidas no referido processo seletivo. A inscrição é um ato que vincula à ciência e 

acordo as regras do vigente edital. 

 

2.4 O Educandário São Joaquim não validará a inscrição realizada fora do prazo estabelecido 

neste edital e com a apresentação de ficha de avaliação socioeconômica e documentação 

comprobatória incompleta. 

 

Somente após a conferência quanto ao preenchimento correto do formulário e a 

apresentação de toda documentação comprobatória exigida no anexo III deste edital é que 

o Educandário São Joaquim poderá emitir o protocolo que comprove a inscrição na 

seleção, o qual não afastará eventual exigência de entrega de novos documentos e/ou 

esclarecimentos adicionais pelo candidato, caso a Comissão da Bolsa de Estudo julgue 

necessário. Para aferição das informações prestadas na ficha de avaliação socioeconômica via 

documentação comprobatória, o requerente deverá apresentar original e fotocópia dos 

documentos comprobatórios listados no Anexo III do Edital. As fotocópias serão retiradas e as 

originais serão devolvidas imediatamente após conferidas. Não serão recebidos documentos fora 

dos prazos, por qualquer que seja o motivo. 

 

 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS BÁSICOS 

 

3.1  Candidatos Vinculados ao Educandário; 

 

3.1.1  Estar regularmente matriculado no Educandário São Joaquim; 

 

3.1.2  Inscrever-se no Processo Seletivo de Bolsa de Estudos nas datas previstas neste Edital 

(Vide cronograma – Anexo I); 

 

3.1.3  Solicitar a bolsa de estudo por meio do responsável legal do candidato; 

 

3.1.4  Preencher corretamente a Ficha de Avaliação Socioeconômica e comprovar por meio da 

documentação, os dados declarados na referida ficha; 

 

3.1.5 Estar enquadrado nos critérios necessários para acesso à gratuidade total; 
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a)  A renda bruta familiar mensal per capita deverá atender os parâmetros exigidos pela Lei 

n° 12.868/13. 

 

3.3  Em caso de empate o critério a ser utilizado para resolver a questão será de beneficiar o 

candidato que usufruiu da bolsa de estudo no exercício imediatamente anterior na 

instituição de ensino. 

 

CAPÍTULO IV – DA INSCRIÇÃO  

 

4.1  O período de inscrições para o processo seletivo de Bolsas de Estudo 2017 ocorrerá de 19 a 

30/12/2016, exclusivamente na sede do Educandário São Joaquim. 

 
4.2  A inscrição é realizada por meio da Ficha de Avaliação Socioeconômica que deverá ser 

retirada, preenchida, datada e assinada pelo responsável legal e entregue na sede do  

Educandário São Joaquim. 

 

4.3  No ato da entrega da Ficha de Avaliação Socioeconômica devidamente preenchida deverá 

ser apresentada cópia simples de alguns documentos originais e outros deverão 

necessariamente ser autenticados – vide Anexo III. As fotocopias serão retidas e as originais 

serão devolvidas imediatamente depois de conferidas.  

 

4.4 A Ficha de Avaliação Socioeconômica e a documentação comprobatória completa deverá ser 

entregue na sede do Educandário São Joaquim e conferidas no momento da entrega. O 

requerente será o responsável pelo preenchimento do Formulário de Avaliação 

Socioeconômica e pela entrega dos documentos comprobatórios completos. Não serão 

recebidos documentos fora dos prazos, por qualquer que seja o motivo. O Educandário 

São Joaquim entregará ao requerente, o Protocolo – Comprovante de Inscrição, o qual não 

afastará eventual exigência de entrega de documentos adicionais pelo candidato, caso a 

Comissão de Bolsa de Estudo julgue necessário. No processo de aferição das informações 

prestadas na ficha de avaliação socioeconômica, via documentação comprobatória, o 

requerente deverá apresentar original e fotocópia dos documentos comprobatórios listados no 

referido Edital. 

 

 

CAPÍTULO V – DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO  

 

5.1  Classificação dos Candidatos Pré-Selecionados: 

O Educandário São Joaquim realizará uma pré-seleção dos/as candidatos/as que atendam 

aos requisitos e critérios de concessão das Bolsas de Estudo, devidamente inscritos/as no 

prazo definido neste Edital. 

 

5.2  Entrevistas e Visitas domiciliares: 

Caso seja necessário, além da documentação exigida para o processo, o Assistente Social 

poderá realizar outras entrevistas e, em alguns casos, a visita domiciliar. 
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5.3  Estudo Socioeconômico: 

 

Após a realização da pré-seleção e das entrevistas, permanecendo dúvidas quanto à 

documentação e demais informações do candidato, foi solicitado ao responsável legal pelo 

aluno, a apresentação de outros dados que contribuam para a construção do parecer 

técnico do Assistente Social. 

 

Caso tenham ocorrido alterações na renda do candidato ou de seu grupo familiar no período 

entre a inscrição e a aferição das informações, o Assistente Social considerará a renda 

bruta familiar mensal per capita no momento da inscrição/recebimento do comprovante de 

inscrição. 

Na identificação de omissão da realidade por meio da apresentação de documentos 

fraudados, o profissional deverá imediatamente registrar a situação em relatório técnico e 

dar ciência do referido fato à Comissão de Bolsa de Estudo. Será desclassificado o 

candidato, cuja renda bruta familiar mensal supere os limites de renda estabelecidos no 

caput do Capítulo I.  

Os critérios de classificação instituídos pelo Educandário São Joaquim estão em 

conformidade com a lei 12.868/13. O processo de análise é realizado de acordo com a 

situação socioeconômica do candidato a bolsa de estudo, dentre outros critérios abaixo: 
 

a) A renda bruta familiar mensal per capita deverá atender os parâmetros exigidos pela 

Lei 12.868/13; 

 

b) Educandos que estudaram na Instituição em anos anteriores; 
 

c) Maior incidência de membros do grupo familiar com idade inferior a 18 anos; 
 

d) Ocorrência de doença grave no grupo familiar (conforme laudo médico atualizado); 
 

e) Pessoa com deficiência no grupo familiar, impossibilitada de atuar no mercado de 

trabalho (física, mental, sensorial auditiva ou visual, múltipla – conforme Decreto 

3.298/99). 

 

5.4  Processo final de avaliação: 

Ao término das avaliações socioeconômicas e emissão de pareceres referentes aos 

candidatos enquadrados nos critérios estabelecidos no presente Edital, a Comissão de 

Bolsa de Estudo lavrará a Ata com a lista de alunos com elegibilidade para usufruto da 

Bolsa de Estudo no ano letivo e dos percentuais aplicados em cada caso, dentro da 

previsão de disponibilidade do Educandário São Joaquim. 

 

5.5  Divulgação do Resultado: 

Cada candidato contemplado com a Bolsa de Estudo será informado pela Secretaria do 

Colégio, por telefone, e-mail ou correspondência e será convocado a comparecer para 

iniciar os trâmites da matricula em data prevista neste Edital.  
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5.6  Documentação dos Candidatos Aprovados e não Aprovados no Processo Seletivo: 

 

5.6.1  As fichas de Avaliação Socioeconômica e as documentações comprobatórias dos 

candidatos classificados e dos candidatos não classificados não serão devolvidas em 

hipótese alguma.  

 

 

CAPÍTULO VI – DA CONCESSÃO E DO CANCELAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO 

 

6.1  A concessão da Bolsa de Estudo restringe-se ao ano letivo de 2017 e abrange desde a 

matrícula até a última mensalidade do ano no Educandário São Joaquim. 

 

6.2  A concessão da Bolsa de Estudo será formalizada mediante a assinatura de contrato entre o 

responsável legal pelo aluno bolsista e do Educandário São Joaquim. 

 

6.3  O responsável legal pelo o aluno classificado para acesso à bolsa de estudo deverá efetuar a 

matrícula em prazo definido pelo Educandário São Joaquim e, em caso de não cumprimento 

do prazo, o candidato perderá o direito à Bolsa de Estudo. 

 

6.4  A Bolsa de Estudo poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de constatação de 

falsidade da informação prestada pelo aluno bolsista ou seu responsável legal, ou de 

inidoneidade de documento apresentado, sujeito as sanções cíveis e penais cabíveis. 

 

6.5  O cancelamento da Bolsa de Estudo poderá ocorrer por solicitação do responsável legal. 

 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1  O candidato que omitir ou prestar informações falsas ou, ainda, apresentar documentação 

duvidosa, terá a Bolsa de Estudo cancelada, mesmo que o fato seja constatado no decorrer 

do ano letivo, período do usufruto do benefício; 

 

7.2  A inscrição do candidato implica na aceitação irrestrita das normas que regem o Processo 

Seletivo de Bolsa de Estudo presente neste Edital. 

 

7.3  A Bolsa de Estudo será concedida até o limite da disponibilidade orçamentária destinada ao  

Educandário São Joaquim, não gerando direito adquirido ou expectativa de direito aos 

candidatos que porventura não sejam beneficiados com a Bolsa de Estudo, ainda que 

atendam aos requisitos socioeconômicos, mas que ultrapasse o limite de bolsas disponíveis. 

 

7.4 Em caso de reprovação no ano letivo, o aluno perderá a bolsa ficando impedido de participar 

de nova seleção. 

 

7.5  As dúvidas ou esclarecimentos adicionais relativos a este Edital foram supridos e prestados 

pela Comissão de Bolsa de Estudo para o ano letivo de 2017. 
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7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Bolsa de Estudo para o ano letivo de 

2017. 

 

Este Edital entrou em vigor nesta data. 

 
 
 
 

Recife, 30 de novembro de 2016. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 

 
 

_____________________________________________ 
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE 

Aldenice Rodrigues e Silva 

Gestora  
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ANEXO I 
 
 

Quantitativo de Bolsa de Estudo 
 
 

 

Série 
Qtde. de Bolsas  
disponibilizadas 

para 2017 

Total previsto de 
crianças para  

2017 

Educação 
Infantil 

08 15 

1º Ano 11 18 

2º Ano 04 18 

3º Ano 05 15 

4º Ano 03 19 

5º Ano 01 15 

Total 32 100 
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ANEXO II 
 
 

Cronograma de Execução do Processo Seletivo 
 
 

 
 

Etapas do Processo Seletivo Período 
 

Responsável 

INSCRIÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO 

De 19 a 30/12/2016  
EQUIPE PEDAGÓGICA 

SOLICITAÇÃO DE 
GRATUIDADE 

De 19 a 30/12/2016   
EQUIPE PEDAGÓGICA 

PREENCHIMENTO DA FICHA 
SOCIOECONOMICA E 
DOCUMENTAÇÃO 

     De 02 a 27/01/2017  
       ASSISTENTE SOCIAL 

ENTREVISTAS E VISITAS 
DOMICILIARES 

De 02 a 27/01/2017  
ASSISTENTE SOCIAL 

PARECER TÉCNICO 
De 02 a 27/01/2017  

ASSISTENTE SOCIAL 

DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO 

30/01/2017  
EQUIPE PEDAGÓGICA 
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ANEXO III 

 
 

Lista de Documentação Comprobatória 
 
 

1. Documentos de Identificação do(s) Responsável (is) pelo Estudante e dos Membros de 
seu Grupo Familiar: 

 Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da 
Federação. 

 Carteira Nacional de Habilitação. 

 Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus 
membros ou dependentes. 

 CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

 Certidão de Nascimento ou RG de todos os membros do grupo familiar. 

2. Comprovante de Residência 

 

 Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel). 

3. Comprovante de Renda 

3.1 Assalariados 

 Três últimos contracheques, no caso de renda fixa. 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

 CTPS registrada e atualizada. 

 CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 
empregada doméstica. 

3.2 Aposentados e Pensionistas 

 Três últimos comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensão, pelo menos. 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva restituição, quando houver. 

3.3 Autônomos 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada. 

3.4 Profissionais Liberais 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada. 

3.5 Rendimentos de Aluguel 

 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de 
entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 
houver. 

 Contrato de locação registrado em cartório acompanhado dos três últimos 
comprovantes de recebimentos. 

 
 


