
EDITAL PARA SELEQAO DE CANDIDATOS A
•/a BOLSAS DE ESTUDO - ANO LETIVO DE 2020

educaqAo bAsica

A lANDBEAS - INSTITUIQAO ADVENTISTA NORDESTE
BRASILEIRA DE EDUCAQAO E ASSISTENCIA SOCIAL,
mantenedora. atrav^s da RegiSo Administrativa MISSAO
SERGIPE CNPJ 07.114.699/0025-37:

1. Escola Adventista do Siqueira Campos.

For meio da (s) unidade (s) educacional (ais), como Ihe
facultam as legislagoes vigentes, relacionadas e relativas d
concessao de Bolsa Educacional, toma publica a realizagao
do Processo Selettvo de Bolsa Educacional para o ano
letivo 2020.

Nota Expllcatlva:
Para entendimento deste edital, considera-se:

•  Aluno veterano bolsista - o postulante a renovag§o da
bolsa de estudo.

•  Aluno candidato novato bolsista - o estudante

interessado em cursar qualquer dos niveis do ensino
bSsico oferecido pela lANDBEAS, submetendo-se ao
processo seletivo deste edital.

•  Representante legal - pessoa maior de idade civil com
direito legal de representagao sobre o candidato a
bolsa de estudo, seja por parentesco, no caso dos
genitores ou demais atraves de instrumento judicial de
responsabilidade.

•  Alimentante - pessoa do grupo familiar que por
decisSo judicial ou escritura publica paga pens§o
alimentlcia.

•  Estudante - toda pessoa que se encontra em
processo escolar independente da faixa etaria, cujo
interesse e dar continuidade nos estudos acad§micos

num estabelecimento educacional.

A BOLSA EDUCACIONAL abrange os segulntes niveis de
ensino:

a) EducagSo Infantil;
b) Ensino Fundamental de 1® ao 9®ano.

1. DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES

1.10 Processo Seletivo de Bolsa Educacional e regido pelo
presente Edital, pela Lei n® 12.101/2009 e as alterapQes
atrav6s da Lei n® 12.868/2013 e Lei n® 13.530/2017,
Decreto n® 6.135/2007, Decreto n° 8.242/ 2014 e Portaria
Normativa n® 15/2017, e ser^ operacionalizado pela
unidade educacional de cada Regiao Administrativa;

1.2 A an^lise para a possivel concessao de bolsas de estudo
(BOLSA EDUCACIONAL), de que trata este Edital, 6
processada a partir da avaliagao do formuldrlo de
Solicitagao de Bolsa Educacional e da documentagdo
apresentada pelos candldatos. 0 formulario deverd
estar devldamente preenchido, instruido com toda
documentagSo e devolvido pelo interessado no prazo e
local previstos neste Edital. A falta de qualquer

documento ou dado determina a devolugao do processo
como um todo;

1.30 preenchimento e a instrugao do formulario de
Solicitagao de Bolsa Educacional supoem,
respectivamente, completar os campos previstos com
informagSes verldicas, cabais e incluir cbpias
comprovadas de todos os documentos listados neste
Edital;

1.4Visando contemplar o maior numero possivel de
concessdes de Bolsa Educacional, o referido processo
estarS aberto exclusivamente para candidatos que nao
possuem bolsa de estudo de qualquer natureza, uma vez
que a bolsa ndo ser^ acumulada com nenhum outro
beneficio, salvo em condigoes especlficas a serem
consideradas e avaliadas pela Administragao da(s)
Mantida(s);

1.5Com objetivo de ndo impedir vagas comprometidas
atrav§s de matrlculas efetivadas, o referido processo
estar^ aberto especificamente para alunos bolsistas para
renovagSo, e na abertura de inscrigao para novatos,
somente aos alunos ndo matriculados como pagantes na
unidade escolar. Tal critdrio visa evitar o possivel
impedimento de outros estudantes serem matriculados
devido a vaga ocupada pela matrlcula efetivada. Alem
disso, resultar^ em quantitative instavel de alunos
pagantes para o cSlculo de oferta de bolsas de estudo
durante processo seletivo;

2. DOS REQUISITOS BASICOS

2.1 0 candidato para ter o seu pedido analisado, dever^
satisfazer os segulntes requisites:

2.1.1 Apresentar e entregar toda documentagio necessciria
para formalizag§o da matrlcula;

2.1.2 NSo apresentar documentagSo incompleta para efetivar
inscrigSo;

2.1.3 Comprovar renda familiar per capita (por pessoa) de at6
VA (um e meio) saldrios-mlnimos para a bolsa integral, e at§
3 (trSs) sal^rios-mlnimos para bolsas parciais de 50®/o;

2.1.4 NSo estar participando de outro tipo de beneficio publico,
exceto financiamento, transferencia de renda, tais como:
Beneflcios de PrestagSo Continuada, Bolsa Famllia e
outros;

2.1.5 Ter a freqiiSncia minima obrigatdria aos alunos,
correspondents a 75% da carga hor^ria do curso (para
alunos bolsistas veteranos);

2.1.6 Manter aproveitamento pleno no curso quanto ao
desempenho acad§mico. considerando-se que os itens
abaixo apresentados poder§o ser fatores excludentes do
beneficio:

•  Retido

•  Indisciplina (postura e boa conduta), em sala de
auia ou fora;

•  Faltas em excesso.

Tal condigao dever^ ser avaliada com base no Relatorio
de acompanhamento bimestral do aluno (a) bolsista
durante o ano letivo, com reglstro da coordenagao
pedagdgica ou orientadora, e psicdiogo (a), caso tenha, e
parecer final do (a) assistente social, mediante as
intervengdes e encaminhamentos efetivados.



2.1.7 Inscrever-se na BOLSA EDUCACIONAL nas datas

previstas neste Edital.

3  DA INSCRIQAO

3.1 A inscrigSo serd realizada atrav^s de formuldrio de
SolicitaQdo de Bolsa Educacional, disponivel no
portal filantropiaadventista.uniaoleste.ora. a partir
do dia 09/09/2019 para os ALUNOS VETERANOS
BOLSISTAS. A entrega do formuldrio devidamente
preenchldo e da documentagao listada neste Edital
serd realizada atrav^s da unidade escolar no perlodo
de;

ALUNOS VETERANOS BOLSISTAS

Data de entrega dos documentos -16/09/2019 a
27/09/2019.

3.2 0 hor^rio de atendimento serd das 7h30min ds
11h30min de segunda a sexta-feira;

3.3 Na entrega do formulSrio deverao ser apresentadas as
C6PIAS e ORIGINAIS legiveis de todos os documentos
para confer§ncia, conforme descritos neste Edital;

3.4 Para a concessdo da Bolsa Educacional o acadOmico

(a) ou aluno (a) deverd apresentar a documentaoSo
descrita ao final deste Edital.

3.5 Locals:

Escola Adventlsta do Slquelra Campos.
Enderego: Rua Distrlto Federal, n° 608. Balrro
Slquelra Campos - Aracaju/SE.

3.6 A abertura de prazo para inscrigSo de alunos novatos
(bolsistas) estard condicionada a disponibilidade de vagas
apds 0 encerramento da selegSo dos alunos veteranos
(bolsistas).

3.7 0 aluno veterano que perder o prazo de inscrigao.
conforme o item 3, podera pleitear bolsa educacional em
eventual abertura de inscrigao para alunos novatos,
concorrendo com estes em iguais condigdes.

3.8 Para os alunos ingressantes no ano letivo compreendido
neste edital, sera dada prioridade para aqueles oriundos
de families de baixa renda inclufdos no Cadastro Onico
para Programas Socials do Governo Federal (CadOnico),
que se enquadrem no perfil socioecondmico exigido pela
Lei n" 12.101/2009.

3.9 Terao prioridade os alunos inscritos no CadOnico em
relagSo a programas socials compatlveis com os critarios
estabelecidos na Lei n° 12.101/2009, em especial, no que
tange a renda per capita bruta familiar, que a base para
se aferir o direito de bolsa integral ou parcial.

4. DAS VAGAS DISPONIVEIS

5. DA CONCESSAO

5.1 A concessao da Bolsa Educacional prevista neste Edital,
sera ANUAL a partir da mensalidade de 01/2020, apds
parecer social e andlise da Comissdo de bolsas de
estudo.

5.2 A Bolsa Educacional sera concedida respeitando o
critdrio legal de atd VA (um e meio) saiarios-mlnimos per
capita familiar para a bolsa integral e atd 3 (trds) saiarios-
mlnimos per capita familiares para Bolsa Educacional de
50%, conforme Lei n° 12.101/2009, suas alteragdes na
Lei n° 12.868/2013, Decreto Regulamentar 8.242/2014 e
Portaria Normativa n° 15/2017;

5.3 A Bolsa Educacional incidira sobre o valor fbruto) cobrado

em cada parcela, respeitando-se o limite de disciplinas de
cada fase de ensino da educagdo basica;

5.4 0 percentual da Bolsa Educacional incidira sobre o
numero de crdditos ou valor contratado, no ate da
matrfcuia, nao podendo haver acrdsdmos durante o ano
letivo, em que a Bolsa Educacional foi concedida.

5.5 Aluno bolsista parcial com inadimpldncia ndo terd sua
bolsa renovada, caso permanega tal inadimpldncia atd a
1® etapa da divulgagSo do resultado, conforme o Item 7.

5.6 NSo havera compensagdo do beneflcio com outras
parcelas jd pagas.

5.7 Os Funciondrios da INSTITUigAO ADVENTISTA
NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCAQAO E
ASSISTENCIA SOCIAL - lANDBEAS e seus

dependentes, cdnjuges, companheiros, filhos menores de
24 anos, independente da unidade mantida onde
estiverem lotados e/ou em exerclcio, n§o poderdo
participar desta selegdo, caso a renda per capita exceda 3
(trds) salaries minimos.

6. DA CLASSIFICAgAO/ DESCLASSIFICAgAO

6.1 A dassificagdo dos candidates ao beneflcio serd a partir
do perfil socioecondmico e obedecerd a seguinte ordem
pnoritdria:

1° - Proximidade da residdncia;
2° - Tipo de residdncia (prdpria,

alugada);
3° - Doenga grave;
4® - Sorteio.

cedida, financiada ou

6.2 0 estudante que tiver maioridade civil e/ou representante
legal que omitir ou prestar informagdes e/ou
documentagSo falsa poderd ter o beneflcio cancelado,
mesmo que o fate seja constatado no decorrer do ano,
ficando na obrigagao de restituir todas as parcelas
usufruldas indevidamente, atd a data do cancelamento,
independentemente da dpoca em que foi constatado o
fate delituoso.

4.1. Bolsas de estudo na proporgao de 1 (uma) bolsa de
estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes;

4.2. Para cumprimento da proporgdo acima citada, a
entidade concederd uma bolsa de estudo integral para
cada nove alunos pagantes e bolsas de estudo parciais
de 50% (cinquenta por cento), quando necessdrio para
0 alcance do nOmero minimo exigido, conforme item 4.1.

7. DO RESULTADO

O resultado dos alunos selecionados para concessdo de
Bolsa Educacional serd divulgado no mural e/ou site da
unidade educacional, nas respectivas etapas:

1® Etapa 16/12/2019;
2® Etapa 02/01/2020;



3° Etapa 13/01/2020.

8. DAS DISPOSigOES GERAIS

8.1. A inscii?ao do candidate Implica na aceltagSo das
normas que regem o Processo Seletivo de Bolsa
Educacional deste Edital;

8.2. A falta de qualquer documento ou descumprlmento
dos prazos levarS ao imediato indeferimento do pedido e
ao consequente arquivamento do Processo;

8.3. Com base na legislagao vigente, os estudantes
portadores de deficlSncia e idosos (a partir de 60 anos)
ter§o tratamento prlorit^rio, desde que atendam Ss
normas deste Edital;

8.4. A Bolsa Educacional 6 concedida nos moldes da

proporgio definida pela legislagao regente;

8.5. 0 preenchimento dos requisites estabelecidos neste
Edital, bem come, a entrega da documentagao, dentro de
prazos estabelecidos, nao garante, per si s6, a concessSo
da Bolsa Educacional;

8.6. 0 prazo deste Edital refere-se ao ano de 2020.

8.7. 0 preenchimento de vagas decorrentes de
prorrogagSo de prazo do Edital obedecerd S lista de
espera proveniente dos classificados nao divulgados na
lista anterior desta selegao, desde que todos os requisites
para a concessao do benehcio sejam preenchidos;

8.8 Para a andlise da renda per capita familiar bruta mensal
serd considerado o valor brute dos proventos percebidos
pelos membros do grupo familiar;

8.9 Est§o exclufdos do cdlculo de que trata o item 8.8:

8.9.1. Os valores percebidos a titulo de:
a) auxllios para alimentagSo e transporte;

b) didrias e reembolsos de despesas;

c) adiantamentos e antecipagdes;

d) estornos e compensagoes referentes a perfodos
anteriores;

e) indenizagOes decorrentes de contratos de seguros;

f) indenizagOes per danos materiais e morais per forga
de decisdo judicial.

8.9.2. Os rendimentos percebidos no dmbito dos seguintes
programas:

a) Programa de Erradicagao do Trabalho Infantil;

b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento
Social e Humane;

c) Programa Bolsa Famllia e
remanescentes nele unificados;

OS programas

d) Programa Nacional de Inclusdo do Jovem - Pr6-
Jovem;

e) Auxilio Emergencial Financeiro e outros programas
de transferencia de renda destinados d populagSo
atingida per desastres, residente em municlpios em
estado de calamidade publica ou situagdo de
emergdncia;

f) demais programas de transferdncia condicionada de
renda implementados pela UniSo, Estados, Distrito
Federal ou Municlpios.

8.9.3. TambSm serdo excluldos o montante page pelo
alimentante a titulo de pensSo alimentlcia, exclusivamente no
case de decisSo judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura publica que assim o determine.

8.10 A solicitagdo de Bolsa Educacional 6 analisada pelo (a)
assistente social, a qual emite parecer social quanto
classificagSo ou desclassificagdo do(a) candidate (a).

8.11 Case seja detectada a inverdade na declaragSo
(DECORE) de rendimentos emitida pelo contador, o
mesmo poderd ser denunciado junto ao Conselho
Regional de Contabilidade do seu Estado de registro;

8.12 Ndo haverd recurso para revisSo de Bolsas
Educacionais, concedidas, indeferidas, canceladas ou
para ingressos de novos candidates ao beneficio fora do
prazo deste Edital;

8.13 A inscrigdo do(a) candidato(a) n3o assegurard a
concessSo de Bolsa educacional, consequentemente, a
mantida nSo poderS responsabilizar-se em decorrencia do
perlodo do processo seletivo per eventual perda de vaga
na rede de ensino pOblico ou privado. Desse mode,
recomenda-se ao (a) candidate (a) a bolsista novato (a), a
reserva de vaga na rede pCiblica. Para os veteranos, a
depender da condigSo de bolsas para renovar, a mantida
poder^ indlcar a necessldade de reserva de vaga na rede
pCiblica;

8.14 0 estudante poderd esclarecer suas dCividas quanto
ao Edital e d documentag§o necess^ria na unidade
educacional local ou setor de atendlmento para
Filantropia;

8.15 As omiss6es e os esclarecimentos adicionais

relatives a este Edital serdo supridos e prestados pela
ComissSo de bolsas das unidades educacionais/

mantidas;

8.16 O Estudante que solicitar transfer&nda para outra
unidade educacional, tendo side contemplado com Bolsa
Educacional ndo terd garantia de sua manutengdo;

8.17 Ndo haverd compensagdo de Bolsa Educacional ndo
usufrulda;

8.18 Na avaliagdo para a concessdo da Bolsa Educacional
serd considerada para empresa referente a sua tributagdo
juridica correspondente, atravds do INFORME DE
RENDIMENTO do proprietdrio ou sdcio proprietdrio
emitido pela Receita Federal do Brasil - RFB e a DECORE;

8.19 Nenhum documento poderd ser entregue ap6s o prazo
final estabelecido neste Edital, salvo substitutivo quando
solicitado per qualquer unidade da lANDBEAS no prazo
per este determinado;

8.20 O candidate e/ou aluno que ndo tenha side
contemplado com a Bolsa Educacional poderd solicitar a
devolu^o dos documentos que instrulram o processo de
selegdo de bolsas de estudo atd o ultimo dia util do mes
de abril de 2020, sob pena de tais documentos serem
descartados pela lANDBEAS;



8.21 A categorizagSo de Pessoa com Deficifencia - PcD
para comprovagao documental deve ser de acordo com
prevlsto no art. 4, do Decreto n® 3.298/1999.

8.22 Os casos omissos serao resolvidos pela Reitoria
e/ou Diretoria de cada mantlda (estabeleclmento
educacional) da lANDBEAS.

DOCUMENTAgAO PARA ANALISE
Apresentar original e c6pia leglvel de toda a documentagSo
abaixo:

1. DOCUMENTOS PESSOAIS

(  ) Copia da Certidao de Nascimento de todas as
pessoas do arupo familiar menores de 18 anos de

Idade:

(  ) Copia do OFF e RG se tiver, do candidate (a) a

bolsa educacional, menor de 18 anos, e obrigatdrio a

partir de 18 anos de idade;

(  ) Copia da Certidao de Casamento dos pais ou do
estudante e de outros membros do grupo familiar, se
forem casados. Em case de uniao est^vel, apresentar
declarac§o com firma reconhecida. iuntamente com a

certidao de nascimento de ambos:

(  ) Case, OS pais do(a) candidato(a) e/ou estudante
sejam separados judicialmente ou divorciados a cooia
da Certidao de Casamento com a averbagao ou partiiha
de bens, ou mediante apresentagao de carta de
sentenga ou documento que o substituir com a certidSo
de casamento;

(  )C6pia da certidao de nascimento do(a) responsive!
legal - caso seja solteiro(a);

(  )C6pia da certidao de obito do cdnjuge, caso alguem
do grupo familiar seja viuvo(a);

(  )Cdpia do CPF e RG de todas pessoas do grupo
familiar a partir de 18 anos de idade;

(  ) Guarda e Tutela: O aluno que esteja sob a guarda
legal de pessoa, diferente de seus pais, deveri
apresentar Termo de Guarda Judicial (provisoria ou
definitiva);

(  ) Para estrangeiros - Copia do Registro Nacional de
Estrangeiros ( RNE - naturalizado brasileiro).

2. DECLARAQAO DE IMPOSTO DE RENDA

2.1 Pessoa Fisica:

(  ) Todas as piginas e o recibo de entrega da ultima
declaragao do Imposto de Renda Pessoa Fisica (IRPF),
de todos OS membros do grupo familiar a partir de
18 anos ou emancipados;

(  ) Comprovante da Declaragao Anual de Isento de
todos OS membros do grupo familiar, que nao sejam

obrigados a fazer a Declaragio de Imposto de Renda.
A declaragao poderi ser escrita e assinada pelo proprio
interessado, conforme previsto na Lei n° 7.115/83,
Fonte:link httD://ida.receita.fazenda.aov.br/orientacao/tr

ibutaria/declaracoes-e-demonstrativos/dai-declaracao-

anual-de-isento. A referida declaragao deve ser
reconhecida em cartdrio;

2.2 Pessoa Juridica

(  ) Proprietirio ou s6cio proprietario de empresa

(regime tributirio NAO SIMPES NACIONAL) deve

apresentar Escrituragao Contibil Fiscal - ECF Y600

(Identificagao e Remuneragao de Socios, Titulares,

Dirigentes e Conselheiros) e Informe de Rendimentos

(ano exercfcio anterior) emitidos pela empresa para
apresentar a Receita Federal;

(  ) Microempresa - ME ou Empresas de Pequeno

Porte - EPF: Optantes da tributagao pelo SIMPLES

NACIONAL, deve apresentar a Declaragao DEFIS -

Declaragao de Informagoes Socioeconomicas Fiscais

(ano exerclcio anterior);

(  ) Microempreendedor Individual - MEI: deve

apresentar a DeclaragSo Anual do Simples Nacional

para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI),

tambdm conhecida como Declaragio Anual de

Faturamento (ano exercfcio anterior);

(  ) Empresa condigao INATIVA: deve apresentar

DeclaragSo de D^bitos e Cr^ditos Tributaries Federais

- DCTF ou DCTFweb (Oltimo m§s declarado sem

movimento financeiro);

() Empresa condigao DADA BAIXA: deve apresentar
Certidao de Baixa emitida pela Secretaria da Receita
Federal - RFB, disponlvel no sitio
(http://idg.receita.fazenda.gov.br).

3. CARTEIRA DE TRABALHO E

SOCIAL(CTPS)
PREVIDENCIA

(  ) apresentar as seguintes paginas das carteiras
profissionais de todos os membros do grupo familiar
a partir de 18 anos, mesmo os cue estiverem
desemprecados. forem estaaiarios. funcionarios

publicos (estatut^rio/celetista). militar. aoosentado.

autonomo. orofissional liberal e oropriet^rio/sdcio de

emoresa: n° de s6rie, qualificagao civil, contrato de
trabalho (penultima e ultima com registro e a p^gina em
branco imediatamente subsequente a estas). Trazer
tambdm cdpia se possuir CTPS anterior, com registros
na atual CTPS. Caso nao possua por motivo de perda
ou roubo, apresentar declaragao da situagao com firma
reconhecida em cartdrio e cdpia do BOLETIM DE
0C0RR£NCIA. Se nunca teve CTPS, deve apresentar
cdpia do protocolo de solicitagao emitido pelo Ministerio
do Trabalho - MT.



Obs.: Podera verificar nas p^ginas de anotapoes
aerais. caso nao tenha nas paginas de contrato de
trabalho, dados preenchidos de contratapao com
demissao ou nao, a fim de conferir se existe outra forma
de atividade ou contrato trabalhista.

Para funcionarios publicos de regime estatutario, ou
seja, Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS, o
qual nunca obteve CTPS, seja funcionario ativo ou
aposentado deve apresentar Declarapao sobre a
respectiva informapao, reconhecida firma em cartorio.

4. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS

(  ) CONTRACHEQUE ou declarapao de firma
empregadora, no minimo dos ULTIMOS TR£S MESES
TRABALHADOS independentemente se for
trabalhador da area publica ou privada ou funcionario
desta Instltuipao;

(  ) Proprietario ou socio de emoresa (regime
tributario NAO SIMPES NACIONAL): deve apresentar
Escriturapao Contabil Fiscal - EOF Y600 (Identificapao
e Remunerapao de Socios, Titulares, Dirigentes e
Conselheiros), o Informe de Rendimentos - IR (ano
exercfcio anterior) e a DECORE constando a
remunerapao dos ultimos 03 (tres) meses, devidamente
emitida e assinada por profissional de Contabilidade,
que devera emitir tal documento, de acordo com criterio
em Edital;

(  ) MIcroemDresas - ME ou Empresas de Pequeno
Porte - EPP: optante da tributagao pelo SIMPLES
NACIONAL, deve apresentar a Deciarapao DEFIS -
Declarapao de Informapoes Socioeconomicas Fiscais
(ano exercicio anterior) e a DECORE constando a
remunerapao dos ultimos 03 (tres) meses, devidamente
emitida e assinada por profissional da Contabilidade,
que devera emitir tal documento, de acordo com criterio
em Edital;

(  ) Microempreendedor - MEI: deve apresentar a
Declarapao Anual do Simples Nacional para o
Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), tambem
conhecida como Declarapao Anual de Faturamento
(ano exercicio anterior) e a DECORE constando a
remunerapao dos ultimos 03 (tres) meses, devidamente
emitida e assinada por profissional de Contabilidade,
que devera emitir tal documento, de acordo com criterio
em Edital;

- Empresa condigao INATIVA:

NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - deve

apresentar Declarapao de Debitos e Creditos
Tributaries Federals DCTF ou DCTFweb (ultimo mes
declarado sem movimento financeiro)
OPTANTE SIMPLES NACIONAL (ME OU EPP) - deve
apresentar a Declarapao de Informapoes
Socioeconomicas e Fiscais - DEFIS (sem
movimentapao financeira)
OPTANTE SIMPLES NACIONAL (MEI /
Microempreendedor Individual) - deve apresentar
Declarapao Anual Simpiificada para Micro

empreendedor Individual - DASN/SIMEI (sem
movimentapao financeira);
- Empresa condlpao DADA BAIXA: deve apresentar
Certidao de Baixa emitida pela Secretaria da Receita
Federal - RFB, disponivel no sitio
(httD://ida-receita.fazenda.aov.br):

(  ) Trabalhador autdnomo (ocupapao urbana ou
rural) ou profissional liberal devera apresentar copia
das Guias de Recolhimento ao INSS dos ultimos 03

(tres) meses, que comprove a condipao de autonomo e
confirms a renda deciarada atraves de DECORE -

Declarapao Comprobatoria de Perceppao de
Rendimentos, nos termos do Art. 1° da Resolupao n°
1.364/2011 do Conselho Federal de Contabilidade,
constando a remunerapao dos ultimos 03 (tres) meses,
devidamente emitida e assinada por profissional da
Contabilidade. e se possivel copia de EXTRATO (8)
BANCAriO (S) pelo menos dos tres ultimos meses,
abrangendo todas as contas bancarias em nome do (s)
postulante (s). Na hipdtese de nao ter, apresentar
declarapao reconhecida firma em cartorio;

(  ) Trabalhador Informal (ocuoacao urbana ou rural)
deve apresentar Declarapao/ DECORE, conforms seja
0 rendimento auferido mensal bruto pelo trabalhador
informal, com base na tabela progressive de Declarapao
de Imposto de Renda pessoa Fisica - DIRPF ou a
isenpao de declarer a Receita Federal Brasileira - RFB
do ano em exercicio. Caso seja a comprovapao atraves
de declarapao devera ser do proprio punho ou digitado,
mencionando que e trabalhador informal, isto e, que
exerce atividade remunerada por conta propria e risco,
mas que nao se encontra na condipao de segurado do
INSS, informando suas fontes para subsistencia
(original), bem como a media mensal de rendimentos
brutos dos ultimos 6 meses, responsabilizando-se na
forma da lei, por quaiquer informapao inveridica ou
omissao. A declarapao devera ser assinada com firma
reconhecida em cartorio. No caso de DECORE constar

a  remunerapao dos ultimos 03 (tres) meses,
devidamente emitida e assinada por profissional da
Contabilidade, que devera emitir tai documento, de
acordo com criterio em Edital. Tambem devera

apresentar se possivel copia de EXTRATO (S)
BANCARIO (S) de pelo menos dos tres ultimos meses,
abrangendo todas as contas bancarias em nome do (s)
postulante (s). Na hipotese de nao os ter, fazer constar
atraves de declarapao reconhecida firma em cartorio;

(  ) Trabalhador Rural: apresentar documento para
comprovar sua atividade rural (Anexo)*

(  ) Estaglarlo(a): Contrato de Estagio e Termo Aditivo
(se houver), e a declarapao de rendimentos do orgao
competente, desde que conste a vigencia e o valor da
remunerapao;

(  ) Candidate (a) ou pais/responsavels legais
separados judicialmente ou nao, apresentar o
comprovante atualizado de recebimento da pensao
alimenticia ou declarapao de ajuda financeira constando
0 valor recebido. Caso nao haja nenhum tipo de ajuda,



tambem devera ser apresentada declaragao de tal fato,
com firma reconhecida em cartorio;

(  ) Aposentados ou Pensionistas (invalidez ou per
morte): apresentar o comprovante do recebimento de
proventos emitido pelo INSS (detalhamento de
rendimentos previdenciarios) referente ao ultimo mes
ou extrato do benefi'cio (acessar site www.inss.Qov,br
ou vww.previdenciasocial.qov.br):

(  ) Previdencia Privada: As pessoas do grupo familiar
que recebem deverao apresentar o comprovante
atualizado desse beneficio;

(  ) Rendimento atraves de receitas de alugueis,
arrendamento de bens moveis e imoveis: apresentar
Contrato de Locagao com as firmas reconhecidas em
Cartorio e/ou DECORE;

( )Rendimentos por ajuda financeira regular pessoa
que nao fapa parte do grupo familiar, tal como mutirao
para contribuir no pagamento da mensalidade escolar
ou quaisquer outras contribuiqoes semelhantes,
apresentar Deciaracao com firma reconhecida em
cartorio:

( ) Beneficiario de programa social: Bolsa Familia ou
outros de transferencia de renda, Beneficio de
Prestaqao Continuada - BPC (apresentar cartao e
comprovante atuaiizado de recebimento do INSS).

(  ) Desempregado(a) ou do lar: apresentar
declaraqao do proprio punho ou digitado, mencionando
que esta desempregado ou nao exerce atividade
remunerada por opqao propria, informando suas fontes
para subsistencia (original) com firma reconhecida em
cartorio, e se possivel copia de EXTRATO(S)
BANCARIO(S) de pelo menos dos tres ultimos meses,
abrangendo todas as contas bancarias em nome do (s)
postulantes (s). Na hipotese de nao os ter, fazer constar
na propria declaraqao acima.

(  ) SAUDE: Apresentar o laudo e/ou parecer medico,
assim como o receituario medico e as notas fiscais

atualizadas.

Observacao: Caso candidato (a) a bolsa de estudo seja
pessoa com deficiancia apresentar laudo ou parecer medico
para o cadastre do Censo Escolar.

( ) TRANSPORTE: comprovante pagamento mensal ou
contrato de transporte escolar.

(  ) EDUCAQAO: contrato de prestapao de servipos
educacionais particular ou ultimo comprovante mensal.

(  ) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E
TELEFONE: apresentar o comprovante do ultimo mes,
o qual tambem sera comprovante de residencia
atualizado.

10. RENDIMENTO ACADEMICO

Boletim do ultimo bimestre cursado (para alunos
veteranos)
CPpla do histdrico escolar (somente para alunos novos).
Caso n§o tenha o histbrico escolar, poderb apresentar boletim
dos bimestres cursados.

OUTROS DOCUMENTOS PODERAO SER SOLICITADOS,
DEPENDENDO DE CADA CASO (Especiflcar)

IMPORTANTE: NAO RECEBER DOCUMENTAQAO
INCOMPLETA, NEM FORA DOS PRAZOS
ESTABELECIDOS.

Realizapao;
INSTITUIQAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE
EDUCAgAO E ASSISTENCIA SOCIAL

ARACAJU - SE, 29 DE AGOSTO DE 2019.

(  ) Comprovante de cadastre no CADUNICO - NIS (
apresentar copia).
Responsbvel legal ou candidato maior de idade apresentar
comprovante de cadastro no GadUnico, se cadastrado e nao
beneficiario de programa de transferencia de renda para
comprovapao com o identificador NIS - Numero de
Identificapao Social

9. COMPROVANTE DE DESPESA E RESIDENCIA

COM MORADIA:

(  ) MORADIA: Aluguel de imovel residencial:
contrato de locapao vigente com firma reconhecida;

Financlamento de imovel; contrato de

financiamento e ultima prestapao.
Obs.: Em caso de CASA PROPRIA, apresentar

escritura publica ou particular, ou contrato de compra e
venda com a escritura em nome do proprietario anterior
ou 0 respective IPTU. Para CASA CEDIDA ou POSSE
apresentar declarapao do proprietario reconhecida em
cartorio.
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