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PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS 
 

Edital nº. 01/2017 
 
 
AIRTON MAINARDI, representante legal da ASSOCIAÇÃO SOCIAL AGOSTINIANA, na 
cidade Ourinhos (SP), no uso de suas atribuições, abre inscrições para o PROGRAMA DE 
BOLSAS DE ESTUDOS para o ano de 2018, na unidade escolar Colégio Santo Agostinho, de 
Ourinhos (SP), para estudantes dos Níveis da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II. 

 CAPÍTULO I.  
DO OBJETO 

Art. 1º. A Bolsa de Estudo é um benefício concedido pela ASSOCIAÇÃO SOCIAL 
AGOSTINIANA, aos alunos em condição de vulnerabilidade social, para o ano letivo de 2018, 
em um dos Níveis da Instituição citados acima e que se inscreverem e comprovarem as condições 
exigidas no presente Edital e na legislação vigente, respeitando a possibilidade de vagas e os 
limites financeiros estabelecidos pela Instituição. 
 
 Art. 2º. O benefício concedido pela Bolsa de Estudo é de 100% (cem por cento) ou 50% 
(cinquenta por cento) do valor da anuidade escolar, devendo o estudante solicitante atender aos 
requisitos legais e critérios exigidos pela ASSOCIAÇÃO SOCIAL AGOSTINIANA, através do 
preenchimento e entrega dos documentos relacionados na ficha socioeconômica. 

CAPÍTULO II.  
DAS INSCRIÇÕES E DO CADASTRO 

Art. 3º. As inscrições para os atuais alunos que pretenderem receber o benefício da Bolsa de 
Estudo deverão ser feitas nas dependências do Colégio Santo Agostinho de Ourinhos (SP). As 
inscrições estarão abertas no período de 13 a 24/11/2017, de segunda a sexta, das 13h às 19h, para 
a retirada da ficha socioeconômica e inscrição. A entrega da ficha socioeconômica e documentação 
completa para efetivação da inscrição, juntamente com o agendamento de entrevista, será realizada 
no período de 13/11 a 1/12/2017, de segunda a sexta, das 13h às 19h.  
Condições gerais para a inscrição: 

1) Poderão efetuar a inscrição para participação no processo seletivo de Bolsas de Estudos 
referente ao ano de 2018, todos que se encaixam no perfil socioeconômico. 
2) Todas as informações fornecidas pela contratante na ficha socioeconômica deverão ser 
comprovadas mediante documentos e devidamente assinados e apresentados pessoalmente 
pelo RESPONSÁVEL até a data estipulada.  
3) As inscrições para a Bolsa de Estudo serão anuais. 
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4) A inobservância de qualquer item acima excluirá a inscrição automaticamente. 
  
Art. 4º. A incoerência entre as informações prestadas na ficha socioeconômica, situação de 
vulnerabilidade social e os documentos apresentados para comprovação da situação 
socioeconômica, ainda que verificados posteriormente, caracteriza indício de irregularidade e 
possibilita à Comissão de Avaliação cancelar a inscrição, caso não sejam elucidadas as dúvidas. 
 
Parágrafo único. O aluno ou responsável que usar de meios ilícitos para se beneficiar, tais como 
informar dados falsos, omitir informações ou apresentar documentos fraudulentos, será 
sumariamente eliminado do cadastro, podendo ser impedido de voltar a se inscrever nos futuros 
programas de Bolsas de Estudos. 
 
Art. 5º. É de inteira responsabilidade do aluno ou responsável cumprir os prazos estabelecidos no 
presente Edital. 

CAPÍTULO III.  
DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

Art. 6º. Providenciar os documentos atualizados e completos, em cópias legíveis, conforme 
estabelecido no presente Edital. 
 
Art. 7º. Preencher e conferir todos os campos da ficha socioeconômica, com dados atualizados e 
de acordo com os documentos que os comprovam. 

CAPÍTULO IV.  
DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Art. 8º. O período para apresentação dos documentos é inalterável e o atraso ou a ausência 
caracterizam a desistência e excluem o aluno do cadastro no ano corrente.  
 
Art. 9º. As dúvidas sobre a documentação devem ser solucionadas pessoalmente no setor 
Administrativo/Financeiro do Colégio Santo Agostinho. 
 
Art. 10º. A entrega dos documentos e a inscrição devem ser feitos, conforme cronograma abaixo 
estabelecido. 
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO INÍCIO FIM DIA E HORÁRIO 

Retirada da ficha socioeconômica e inscrição 13/11/2017 24/11/2017 
Segunda a Sexta 

13h-19h 

Entrega da ficha socioeconômica e 
documentação completa para efetivação da 
inscrição e agendamento de entrevista 

13/11/2017 1/12/2017 
Segunda a Sexta 

13h-19h 

Realização das provas 8/1/2018   

Devolutiva do processo 22/1/2018   

 
Observação. A inscrição será efetivada mediante: requerimento de bolsa de estudo preenchido 
corretamente e sem rasuras, documentação completa de acordo com o quadro familiar. O não 
cumprimento deste item acarretará o indeferimento do pedido de inscrição. 
 
Art. 11º. Todas as alterações nos dados da ficha socioeconômica, ocorridas após a data da entrega 
dos documentos, devem ser comunicadas por escrito e comprovadas por documentos. 

CAPÍTULO V.  
DA DOCUMENTAÇÃO 

Art. 12º. O responsável legal do candidato, após o preenchimento o requerimento de bolsa de 
estudo, deverá entregar os seguintes documentos no respectivo setor Administrativo/Financeiro do 
colégio, mediante. 

1) Requerimento de Bolsa de Estudo. 
2) Documentos que comprovem as informações prestadas, de acordo com o presente Edital. 
3) Comprovante de rendimentos dos integrantes da sua unidade familiar. 

a) fotocópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) ano-base 
2016, exercício 2017, constando todos os integrantes da unidade familiar. 

4) Os não declarantes de imposto de renda devem apresentar comprovante, disponível para 
consulta no site da Receita Federal do Brasil conforme link a seguir: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/ConsRest/Atual.app/index.ASP. 
5) Fotocópia do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do representante legal do candidato e dos 
demais integrantes da unidade familiar, se houver. 
6) Fotocópia do Comprovante de residência (atualizado), última fatura de energia elétrica ou 
telefone fixo ou telefone móvel ou água em nome do responsável legal do candidato. 
7) Declaração de patrimônio, datada, assinada com reconhecimento de firma por um dos 
integrantes da unidade familiar maior de 18 (dezoito) anos, mencionando os bens da unidade 
e os respectivos valores (valor de venda), de acordo com o FORMULÁRIO 18; ou, declaração 
negativa de bens, conforme FORMULÁRIO 33, caso ninguém da unidade familiar possua bens. 
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8) Se a moradia for alugada. 
a) Declaração com reconhecimento de firma do proprietário do imóvel sobre o 
pagamento de aluguel ou fotocópia do contrato de aluguel e recibo de pagamento; 
b) Caso o aluguel seja dividido com outra(s) pessoa(s), anexar declaração assinada por 
todos os inquilinos informando o valor pago individualmente, conforme FORMULÁRIO 
16. 

9) Se a moradia for financiada. 
a) Fotocópia do comprovante do último pagamento de prestação de imóvel. 

10) Em caso de doença crônica, apresentar fotocópia do laudo médico (não trazer exames) 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
(CID), com data de até 6 (seis) meses anteriores. Quando for o caso, apresentar receita e 
notas fiscais de tratamento relativo (medicamentos de uso contínuo) dos últimos 2 (dois) 
meses que comprovem os gastos referentes à doença crônica do(s) integrante(s) da unidade 
familiar. 
11) No caso de casais que vivem em União Estável, apresentar Contrato, conforme 
FORMULÁRIO 45, com firma reconhecida ou Certidão de Casamento. Comprovante de estado 
civil dos membros da família acima de 16 (dezesseis) anos (se não houver, deve apresentar 
declaração assinada e autenticada em cartório, conforme modelo). Quando for o caso, 
apresentar a averbação do divórcio, separação ou certidão de óbito. Caso a ausência dos pais 
do candidato ocorra em função de outros motivos diferentes dos já citados, deverá ser 
apresentado elemento comprobatório da situação. 

 
§1º. Se for assalariado. 

a) Fotocópia do contracheque (recibo de salário) dos 3 (três) últimos meses ou se for 
salário horista trazer os últimos 12 (doze) recibos salariais. 
b) Carteira de Trabalho atualizada, original e fotocópias da folha de identificação do 
último contrato de trabalho e da próxima página em branco. Em caso de perda ou não 
ter a Carteira Profissional: solicitar ao INSS a CNIS (Consulta Nacional de Informações 
Sociais) que traz informações sobre os vínculos empregatícios do trabalhador. 

 
§2º. Se for trabalhador autônomo ou profissional liberal. 

a) Fotocópia das guias de recolhimentos de INSS dos 3 (três) últimos meses, 
compatíveis com a renda declarada. 
b) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE) original, dos 
três últimos meses (pode ser apenas uma DECORE), feita por Contador ou Técnico 
Contábil inscrito no respectivo Conselho Regional de Contabilidade (CRC) ou 
Declaração de Renda de Autônomo com reconhecimento de firma (conforme 
FORMULÁRIO 26). 
c) Carteira de Trabalho atualizada, original e fotocópia (folha de identificação, baixa do 
último contrato de trabalho e a próxima página de contrato em branco), ou declaração 
negativa, caso não possua este documento, FORMULÁRIO 27. Em caso de perda da 
Carteira Profissional: solicitar ao INSS a CNIS (Consulta Nacional de Informações 
Sociais) que traz informações sobre os vínculos empregatícios do trabalhador. 
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§3º. Se for proprietário de empresa. 
a) Declaração de Percepção de Rendimentos original, feita por Contador ou Técnico 
Contábil inscrito no respectivo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), 
contemplando os rendimentos dos últimos 12 (doze) meses, relativos à retirada de pró-
labore, distribuição de lucros e outros rendimentos auferidos no período. 
b) Fotocópia da Declaração Completa da ECF (Escrituração Contábil e Fiscal) ou, no 
caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, a Declaração de Informações Sócio 
Econômicas e Fiscais (DEFIS). 
c) Fotocópia do Contrato social atualizado ou instrumento equivalente. Em caso de 
empresa sem atividade e/ou inativa apresentar protocolo da baixa de uma das esferas: 
Municipal, Estadual ou Federal. 
d) Fotocópia do Balanço patrimonial da empresa. 
e) Carteira de Trabalho atualizada, original e fotocópia (folha de identificação, baixa 
do último contrato de trabalho e a próxima página de contrato em branco), ou 
declaração negativa, caso não possua este documento, preencher o FORMULÁRIO 27. 
Em caso de perda da Carteira Profissional: solicitar ao INSS a CNIS (Consulta 
Nacional de Informações Sociais) que traz informações sobre os vínculos 
empregatícios do trabalhador. 

 
§4º. Se for aposentado, pensionista ou segurado. 

a) Comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão dos últimos 3 (três) 
meses, retirado na Agência da previdência social. 
b) Certidão de óbito. 
c) Carteira de Trabalho atualizada, original e fotocópia (folha de identificação, baixa 
do último contrato de trabalho e a próxima página de contrato em branco). Em caso de 
perda da Carteira Profissional: solicitar ao INSS a CNIS (Consulta Nacional de 
Informações Sociais) que traz informações sobre os vínculos empregatícios do 
trabalhador. 
d) Declaração que não exerce atividade remunerada, FORMULÁRIO 32, caso o 
aposentado possua até 70 (setenta) anos de idade. 

 
§5º. Se for agricultor. 

a) Declaração de renda emitida por sindicato rural do município onde os integrantes 
da unidade familiar possuem atividade, conforme modelo FORMULÁRIO 35 (caso o 
produtor não seja associado, apresentar declaração do sindicato para justificar a 
entrega deste documento sem assinatura e carimbo). 
b) Fotocópia do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR). 
c) Fotocópia do Imposto Territorial Rural (ITR). 
d) Fotocópia do Contrato de arrendamento e/ou parceria (se houver). 
e) Declaração de movimento econômico de agricultura familiar expedido pela 
Prefeitura. 
f) No caso de produtor rural, anexar fotocópia dos últimos 12 (doze) meses de venda 
do produtor. 
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g) Carteira de Trabalho atualizada, original e fotocópia (folha de identificação, baixa 
do último contrato de trabalho e a próxima página de contrato em branco), ou 
declaração negativa, caso não possua este documento, preencher o FORMULÁRIO 27. 
Em caso de perda da Carteira Profissional: solicitar ao INSS a CNIS (Consulta 
Nacional de Informações Sociais) que traz informações sobre os vínculos 
empregatícios do trabalhador. 

 
§6º. Se for estagiário. 

a) Fotocópia do Termo de Compromisso de Estágio. 
b) Carteira de Trabalho atualizada, original e fotocópias da folha de identificação, 
último contrato de trabalho e da próxima página em branco). Em caso de perda da 
Carteira Profissional: solicitar ao INSS a CNIS (Consulta Nacional de Informações 
Sociais) que traz informações sobre os vínculos empregatícios do trabalhador. 

 
§7º. Se for professor admitido em caráter temporário (ACT). 

a) Fotocópia do Contrato de trabalho ou declaração (original) da entidade pagadora, 
especificando o início do contrato, número de horas de trabalho e fotocópia das três 
últimas folhas de pagamento. 
b) Carteira de Trabalho atualizada, original e fotocópias da folha de identificação, 
último contrato de trabalho e da próxima página em branco). Em caso de perda da 
Carteira Profissional: solicitar ao INSS a CNIS (Consulta Nacional de Informações 
Sociais) que traz informações sobre os vínculos empregatícios do trabalhador. 

 
§8º. Se receber ajuda financeira. 

a) Declaração de renda agregada, (com reconhecimento de firma), identificando com 
nome, CPF, endereço e valor mensal da ajuda financeira de terceiros (parentes ou não) 
de acordo com o FORMULÁRIO 19. 

 
§9º. Se receber Pensão Alimentícia. 

a) Fotocópia da Decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente. 
b) Declaração atualizada com o valor da pensão alimentícia, conforme FORMULÁRIO 29. 

 
§10º. Se receber aluguel. 

a) Caso possua imóvel alugado, apresentar declaração de recebimento de aluguel, 
conforme FORMULÁRIO 15. 

 
§11º. No caso de desempregado ou sem remuneração (representante legal do candidato ou 
integrante da unidade familiar, com mais de 16 e menos de 70 anos). 

a) Carteira de Trabalho atualizada, original e fotocópias da folha de identificação, 
último contrato de trabalho e da próxima página em branco). Em caso de perda da 
Carteira Profissional: solicitar ao INSS a CNIS (Consulta Nacional de Informações 
Sociais) que traz informações sobre os vínculos empregatícios do trabalhador. 
b) Fotocópia da Rescisão contratual. 



 

CSA-22-17 

c) Declaração assinada pelo integrante da unidade familiar atestando que não exerce 
qualquer tipo de atividade remunerada, (com reconhecimento de firma em cartório), 
de acordo com o FORMULÁRIO 32. 

 
Parágrafo primeiro. O representante legal do beneficiário responde legalmente pela veracidade 
e autenticidade das informações por ele prestadas. 
 
Parágrafo segundo. A equipe técnica, se julgar necessária a comprovação referente ao 
responsável legal ou aos integrantes de sua unidade familiar, das informações prestadas nos 
documentos apresentados do candidato, poderá exigir, a qualquer tempo, a apresentação de outros 
documentos comprobatórios. 
 
Parágrafo terceiro. A equipe técnica deverá arquivar por 10 (dez) anos todos os documentos 
referidos nos incisos do caput deste artigo. 

CAPÍTULO VI.  
DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO, SELEÇÃO  

E MANUTENÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO 

Art. 13º. O candidato a Bolsa de Estudo deverá observar os seguintes requisitos que são essenciais 
e indispensáveis, cumulativamente. 

1) Estar em condições de vulnerabilidade social, considerando a renda mensal bruta de toda 
a família e a composição familiar. 
2) Entende-se por família: unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, 
eventualmente ampliada por outras que contribuam para o rendimento ou tenham suas 
despesas atendidas por ela, todas moradoras em um mesmo domicílio. 
3) Ter o cadastro e a ficha socioeconômica aprovados pela equipe responsável. 
4) Comprovar a veracidade e autenticidade de todos os documentos exigidos para a liberação 
da Bolsa de Estudo. 
5) Realizar provas de admissão os candidatos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, exceto 
Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I. 

CAPÍTULO VII.  
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Art. 14º. O processo seletivo será feito mediante o cálculo da renda per capita, gerando um Índice 
de Carência Econômica (ICE) do candidato, considerando os aspectos individuais e/ou da unidade 
familiar do qual o aluno faça parte e que foram informados na ficha socioeconômica preenchida 
pelo candidato à Bolsa e comprovado pela documentação apresentada. 
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Art. 15º. Após a obtenção de ICE, apurado pela Comissão de Avaliação, será feita a verificação 
do cumprimento aos requisitos indicados no Art. 14º. do presente Edital, sendo desclassificados 
os alunos inscritos que não cumprirem os referidos requisitos. 
  
Art. 16º. A inscrição e aprovação na ficha socioeconômica não asseguram ao candidato o direito 
ao benefício, apenas geram a expectativa de ser beneficiado, pois as vagas para a Bolsa de Estudo 
são de um aluno com bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes, os quais deverão 
ter uma renda mensal per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos, 
podendo em caso de não alcançar este montante, lançar bolsas de 50% (cinquenta por cento) 
quando necessário para o alcance do número mínimo exigido, para completar o número de bolsas 
necessárias, sendo que estes candidatos deverão ter uma renda mensal per capita, igual ou inferior 
a 3 (três) salários mínimos. Havendo mais candidatos que as vagas previstas, serão classificados 
os candidatos com maior vulnerabilidade social. 
 
Art. 17º. Um membro da Comissão de Avaliação fará a conferência dos documentos apresentados 
pelo candidato em sua presença ou de seu representante, que deverão comprovar a situação descrita 
na ficha socioeconômica. 
 
Parágrafo primeiro. Os alunos inscritos no programa de Bolsa de Estudo serão classificados a 
partir dos dados por eles fornecidos, sendo a ordem de classificação estabelecida do menor perfil 
socioeconômico para o maior, levados em conta os critérios e requisitos especificados no presente 
Edital. Serão classificados primeiramente os candidatos com o menor perfil socioeconômico, 
dentro do limite de até 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos de renda per capita, para o 
preenchimento das bolsas integrais, sendo que no mínimo deverão ser preenchidas vagas na 
proporção de uma bolsa integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. Não preenchendo as vagas 
com bolsas integrais, na proporção de 1 aluno para cada cinco alunos pagantes, serão classificados 
alunos com perfil socioeconômico entre 1,5 (um vírgula cinco) e 3 (três) salários mínimos, para 
bolsas de 50% (cinquenta por cento), visando atingir o montante de uma bolsa integral para cada 
9 (nove) alunos pagantes.  
 
Parágrafo segundo. Na classificação das bolsas, de acordo com o previsto no Art. 33º. do Decreto 
nº. 8.242 – 23/5/2014, se necessário, serão adotados os seguintes critérios. 

1) Proximidade da residência. 
2) Sorteio.  
3) Outros critérios contidos no plano de atendimento da entidade, a que se refere o §1º do 
Art. 30º. do Decreto. 

 
Parágrafo terceiro. A Bolsa de Estudo terá validade para o período de janeiro a dezembro/2018. 
 
Art. 18º. A Comissão de Avaliação será constituída no âmbito do Colégio Santo Agostinho e 
composta por representantes da Direção e por representantes do Corpo Técnico Administrativo. 
Esta Comissão poderá assessorar-se de Assistente Social. 
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Art. 19º. Compete à Comissão de Avaliação. 
1) Conferir os documentos e a ficha socioeconômica entregue pelo aluno ou responsável. 
2) Verificar os requisitos constantes no presente Edital. 
3) Após a homologação e decisão, comunicar o resultado aos beneficiados individualmente. 
4) A Comissão de Avaliação poderá solicitar comprovantes referentes às receitas e despesas 
mensais declaradas na ficha socioeconômica, bem como qualquer outro documento que 
julgar importante. 

 
Parágrafo único. Cabe à Assistente Social, em caso de necessidade, analisar a condição de 
vulnerabilidade social dos candidatos. 
 
Art. 20º. A Comissão de Avaliação será nomeada pela Direção do Colégio. 

CAPÍTULO VIII.  
DAS DENÚNCIAS 

Art. 21º. As denúncias poderão ser feitas por qualquer pessoa da comunidade, através de 
documento entregue ao protocolo geral da instituição e encaminhado à Comissão de Avaliação. O 
denunciante deverá identificar-se, explicar os motivos e os dados ou fatos que o fazem suspeitar. 
Ressalta-se a importância de efetuar a denúncia com seriedade e fundamento, pois ela 
desencadeará diligências e providências investigativas. 
 
Parágrafo único. O Colégio Santo Agostinho se reserva o direito de abrir investigação de ofício, 
quando julgar necessário, independente de denúncia. 
 
Art. 22º. Recebida a denúncia, a Comissão de Avaliação encaminhará para a investigação e 
apuração dos fatos denunciados. 
 
Art. 23º. A partir da apuração e confirmação da denúncia, o aluno beneficiado com a Bolsa de 
Estudo perderá o benefício que lhe foi concedido e ressarcirá ao Colégio os valores indevidamente 
recebidos, ficando automaticamente impedido de receber qualquer tipo de benefício, sem prejuízo 
das sanções cíveis e penais aplicáveis. 

CAPÍTULO IX.  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

Art. 24º. A Bolsa de Estudo é um recurso financeiro da Instituição e sua aplicação está prevista na 
Lei nº. 12.101 – 27/11/2009, alterada pela Lei nº. 12.868 – 15/10/2013 e regulamentada pelo 
Decreto nº. 8.242 – 23/5/2014. 
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Art. 25º. O aluno, ou responsável, ao se inscrever, toma ciência e concorda com as regras do 
presente Edital. 
 
Art. 26º. Os casos omissos serão decididos pela Direção do Colégio. 
 
 
 
 
Ourinhos (SP), 06/11/2017. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 Airton Mainardi 

Representante Legal da Associação Social Agostiniana 


