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SECRETARIA MUNtCIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
..FACULDADE PARA TODOS"

EDTTAL DE SELE9AO DE BENEFTCIARIOS No O1t2O22

A SeCnerenre MUNIGIPAL DE EDUCA9AO E A SECRETARIA

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E LAZER dO

Munic[pio de Agucena, Estado de Minas Gerais, torna pUblico que estarSo

abertas, no perlodo abaixo especificado, as inscrigOes para o processo seletivo

dos beneficiSrios do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional

"Faculdade para todos", conforme as seguintes disposig6es.

1 - DO OBJETO DA SELE9AO

O Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional "Faculdade para

todos", instituido pela Lei Municipal no 1.421 de 05 de novembro de 2021,

alterada pela Lei Municipal no 1.428 de 02 de dezembro de 2021, destina-se a

concessSo de incentivo financeiro a estudantes de nlvel superior regularmente

matriculado em instituigSo de ensino na modalidade d dist6ncia, devidamente

credenciada pelo Minist6rio da EducagSo, para efeito de auxllio mensal no

valor de R$279,00 (duzentos e setenta e nove reais), para pagamento de

mensalidade nos cursos de AdministragSo ou Pedagogia, com inlcio no 1o

(segundo) semestre de 2022 e com duragSo de 04 (quatro) anos.

2 - DOS REQUTSTTOS PARA pARTtCIpAgAO NO PROGRAMA

PoderSo participar do processo de selegSo de que trata o presente Edital, e

receber o beneficio ofertado pelo Programa Social Bolsa Aprendizagem

rofissional "Faculdade para todos" os estudantes que comprovarem:
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2.1- Estudantes interessados em ingressar em curso de nivel superior,

AdministragSo ou Pedagogia, em lnstituigSo de Ensino Superior devidamente

credenciada perante o Minist6rio da EducagSo, na modalidade d distdncia;

2.2- Ndo ser portador de Diploma de outro curso de nlvel superior;

2.3- Possuir domicilio no Municlpio de Agucena;

2.4- Ndo possuir renda familiar mensa! superior a 1,5 (um e meio) salSrio

mininro;

2.5- Ser brasileiro nato ou naturalizado;

2.6- Deter capacidade civil;

2.7-Estar QUITE com a Justiga Eleitoral;

2.8- Comprovar quitagSo militar (se do g6nero masculino).

3. DAS VAGAS

SerSo selecionados com a abertura do presente Edital at6 60 (sessenta)

estudantes que preencham os requisitos estabelecidos no item anterior, os

quais serSo selecionados mediante os seguintes crit6rios de desempate:

3.1- Maior nota no vestibular da instituigSo de ensino;

3.2- Maior m6dia geral no 30 ano do Ensino M6dio, apurada no Hist6rico

Acad6mico;

3.3- Menos renda familiar;

4. DO BENEFiCIO DO PROGRAMA

Os estudantes selecionados, ap6s apresentagSo de toda

exigida no presente Edital, receberSo mensalmente a importdncia de R$279,00

(duzentos e setenta e nove reais), a ser depositada em conta bancdria de

titularidade do estudante, ou do seu responsdvel, no caso de menor de idade,

que ainda ndo possua conta bancdria ou ainda diretamente d lnstituigSo de

nsino mediante autorizagSo do beneficidrio.
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5- DO PERIODO DE TNSCRT9AO E DOCUMENTA9AO NECESSARIA

Os interessados em participar do Programa Social Bolsa Aprendizagem

Profissional "Faculdade para todos" deverSo entregar o seu requerimento e

documentagSo comprobat6ria na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO,

Praga Edson de Miranda, no 84, 20 Andar, Centro de Agucena, no periodo de

1710112022 a 1110212022, de 08 irs 17 horas.

S.1- Requerimento de lnscrigSo devidamente preenchido conforme descrito no

Anexo I do presente Edital. No caso de requerente absoluta ou relativamente

incapaz para os atos da vida civil, o requerimento deverS ser subscrito pelo

respons6vel legal;

5.2 - Documento de identificagSo, que poderd ser a c6dula de identidade (RG),

a Carteira Nacional de HabilitaEso (CNH), a Carteira de Trabalho e Previd6ncia

Social (CTPS), ou qualquer documento de identificagSo aceito nacionalmente,

e que possua foto do portador;

5.3 - Comprovante de inscrigSo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

5.4 - Comprovante de domicilio no Municipio de Agucena/MG, em nome do

requerente, ou dos seus responsdveis;

5.5 - DeclaragSo, devidamente assinada pelo interessado, informando que

curso atual se refere a sua primeiragraduagSo (Anexo ll);

5.6 - RelagSo do Grupo Familiar do interessado, devidamente

sendo nesse rol compreendidos: o pai e/ou a m6e do interessado, ou o c6njuge

ou companheiro do responsdvel pelo interessado, bem como os irmSos que

efetivamente residam no grupo. N5o se incluem no conceito de Grupo Familiar,

para os fins do presente Edital, os seguintes parentes: sobrinhos, cunhados,

av6s e tios. Apenas integrarSo o grupo familiar terceiros que efetivamente

residam no mesmo domicilio do requerente por ordem judicial (guarda, tutela

ou curatela), sendo certo que, nessa hip6tese, a renda do terceiro tamb6m

everd ser computada no grupo, conforme Anexo lll.
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5.7 - C6pia digitalizada de documentagSo que comprovem a renda mensal do

grupo familiar, assim entendidos como: c6pia da Carteira de Trabalho (CTPS);

c6pia dos tr6s 0ltimos contracheques; c6pia de Carta de ConcessSo de

beneficio previdenciSrio, emitida pelo INSS; DeclaragSo atualizada emitida pelo

empregador, informando a renda do integrante do grupo familiar; no caso de

aut6nomo, DeclaragSo firmada sob as penas da lei, informando a sua renda

mensal aproximada; bem como quaisquer outros documentos que demonstrem

a veracidade do total da renda informada na relagSo de componentes exigida

no subitem 5.6,

5.8 - Hist6rico Acaddmico do ensino m6dio, a fim de possibilitar eventual

desempate na classificagSo dos inscritos, conforme subitem 3.2 do presente

Edital;

5.9 - Comprovante de conta bancdria, mediante documento id6neo que informe

o nome da instituigSo bancdria, o n[mero da ag6ncia e da conta, e o nome de

identificagSo do correntista ;

5.10 DeclaragSo firmada pelo candidato ou seu representante legal,

afirmando n5o estar em gozo de qualquer outro beneflcio ou auxilio de

incentivo ao ensino superior, recebido de instituigSo priblica ou privada, similar

ao beneflcio em referGncia, nos termos da Lei Municipal no 1.421 de 05 de

novembro de 2021, alterada pela Lei Municipal no 1.428 de 02 de dezembro de

2021, conforme Modelo do Anexo lV.

6 DO RECEBTMENTO DAS TNSCR|9oES E PROCESSAMENTO

SELE9AO

6.1 Findo o prazo estabelecido no item anterior, os requeri

inscrigSo recebidos serSo imediatamente analisados pela ComissSo de

SelegSo, nomeada nos termos da Portaria no Ogl2O22, a qual providenciard a

publicagSo de resultado preliminar, no prazo de at6 05 (cinco) dias 0teis ap6s o

encerramento das inscrig6es.

6.2 - A relagSo preliminar ser6 divulgada no sitio da Prefeitura Municipal de

AQucena, em suas redes sociais, na Secretaria Municipal de EducagSo, bem
/il'

Ailil
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como nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e das secretarias

municipais.

7 - DOS RECURSOS

7.1 - Divulgada a relagSo preliminar dos selecionados, qualquer dos inscritos

poderd impugnar o resultado, interpondo recurso administrativo, no prazo de

at6 02 (dois) dias, contado da divulgagSo.

7.2 - Protocolado o recurso, tamb6m no enderego constante no item 5, no

prazo estabelecido no subitem anterior, serd o mesmo imediatamente

encaminhado A ComissSo de SelegSo.

7.3 Recebido o recurso, a ComissSo de SelegSo poder6 retratar-se

imediatamente, acolhendo o recurso e, em sendo o caso, alterar o resultado

preliminar outrora divulgado.

7.4 - Caso n6o haja retratagSo, a ComissSo de SelegSo dever6 encaminhar o

recurso, bem como os fundamentos para manutengSo do resultado prelirninar,

para a Junta de Recursos, que o apreciarS.

7.5 - A Junta de Recursos ser6 composta: pela Secretdria Municipal de

EducagSo; pelo Secretdrio Municipal de AdministragSo e Secretdrio Municipal

de Desenvolvimento Social, Esporte eLazer, que o apreciar5;

7.6 - Depois de finalizado o prazo de recebimentos dos recursos, a Junta

deverS apreciS-los no prazo mdximo de 02 (dois) dias.

7.7 - Apreciados os recursos, com ou sem provimento pela Junta, serS

publicado o Resultado Definitivo devendo o estudante assinar posteriormente o

Termo de AdesSo ao Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional

"Faculdade para todos".

8 - DAS DrSPOStg6eS rrruruS

documentos apresentados no ato de inscrigSo, ficando desde logo advertidos

e que, em caso de falsificagSo de documento ou informagSo, sujeitar-se-do ds
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penalidades legalmente previstas, especialmente aquelas previstas no Decreto-

Lei no 2.84811942 - C6digo Penal.

8.2 - Os casos omissos e as d0vidas oriundas do presente Edital serSo

dirimidos pela ComissSo de SelegSo, cujas decis6es poderSo ser revistas, na

forma do item 7.

Agucena/MG, 17 de janeiro de 2022

LEDA

SecretSria EducagSo

DE ANDRADE

Desenvolvimento Social, Esporte e Lazer

Prefeito Municipal
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