
 

 
                                                                                                                                                                                                         Piracicaba, 02 de agosto de 2021. 

 
EDITAL 001/2022 – PROCESSO DE BOLSA  

 
INFORMAÇÕES GERAIS 
O presente Edital destina-se a regulamentar o processo de seleção para a concessão de bolsas de estudos assistenciais para o ano letivo de 
2022 disponibilizadas pelo Colégio Salesiano Dom Bosco de Piracicaba. 
O programa de bolsa de estudos tem por finalidade propiciar ao aluno, com comprovada situação de vulnerabilidade social, oportunidade a 
um ensino de qualidade. 
Na Unidade Dom Bosco São Mário não haverá inscrição para o 1º ano e para vagas remanescentes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
Havendo disponibilidade de vaga, a qualquer período do ano letivo de 2022, para alunos de 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, o 
Departamento de Serviço Social entrará em contato com base no controle interno de inscrições realizadas para o ano letivo 2021. 
Bolsa filantrópica: As Fichas Socioeconômicas serão encaminhadas, via e-mail, aos responsáveis pelos bolsistas, e serão analisadas novamente 
pelo Serviço Social. Para alunos veteranos do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, será encaminhada, no dia 30/08/2021, com prazo de 
devolução até o dia 10/09/2021 e para os alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, será encaminhada no dia 20/09/2021, com prazo 
de devolução até o dia 01/10/2021.  
Nas Unidades Dom Bosco Cidade Alta e Assunção não haverá concessão de novas bolsas. 
Bolsa filantrópica:  A Ficha Socioeconômica será encaminhada no dia 16/08/2021, via e-mail, aos responsáveis pelos alunos bolsistas, do ano 
letivo de 2021, sendo o prazo de devolução até o dia 23/08/2021, para que sejam analisadas novamente pelo Serviço Social. 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
a) A análise de vulnerabilidade socioeconômica do aluno abrange a verificação da situação de seu grupo familiar; 
b) As bolsas oferecidas terão validade somente para a Unidade que as concedeu, não podendo ser transferida e NÃO terão validade em outra 
Unidade; 
d) A bolsa de estudos tem vigência apenas para o ano letivo de 2022. 
CABE AO DEPTO. DE SERVIÇO SOCIAL 
a) Prestar os esclarecimentos necessários aos candidatos e respectivos responsáveis; 
b) Receber, conferir, organizar, registrar e guardar a documentação pertinente ao Setor; 
c) Realizar entrevistas sociais e visitas domiciliares quando necessário; 
d) Aferir as informações relativas ao perfil socioeconômico familiar do aluno. 
BOLSAS DE ESTUDOS 
A bolsa de estudo constitui benefício não restituível concedido em forma de gratuidade de 100% (cem por cento) e 50% (cinquenta por cento) 
do valor da anuidade. Ao candidato que atender aos critérios pré-estabelecidos na Lei 12.101/2009, Lei 12.868/2013, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, e ainda, de acordo com orientações do Ministério da Educação, seguem alguns requisitos:  
I. Possua renda bruta mensal per capita familiar: 
a) Não superior a um salário mínimo e meio para concessão de bolsa de estudos no valor integral da anuidade; 
b) Não superior a três salários mínimos para concessão de bolsa de estudo no valor parcial (50%) do valor da anuidade. 
ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 
a) Renda familiar per capita; 
b) Número de integrantes do grupo familiar; 
c) Patrimônio do grupo familiar; 
d) Ocorrência de doença crônica; 
e)  Tipo de moradia;                                                                                                                             
f) Proximidade da residência; 
g) Possuir Cadastro Único (alunos ingressantes); 
h) Outros fatores relevantes que possam influir no processo. 
No processo, os documentos reunidos serão utilizados para comprovar as informações necessárias, havendo número de candidatos superior 
ao número de bolsas disponíveis, em caso de transferência, desistência, ou perda do benefício o Departamento de Serviço Social entrará em 
contato para atendimento posterior.   
CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DA CONCESSÃO E DA MANUTENÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO 
Além de atender, obrigatoriamente, às condições exigidas para a seleção, o responsável pelo candidato à bolsa, assim como o bolsista, não 
poderão incorrer nas seguintes condições: 
a) Prestar informação falsa, omissão de informação ou apresentar documento inidôneo; 
b) Não apresentar perfil socioeconômico; 
c) Deixar de comunicar alteração da realidade socioeconômica do grupo familiar que descaracterize a condição de beneficiário da assistência 
educacional; 
d) Não efetivar a matrícula no período letivo do curso;  
e) Apresentar rendimento escolar insuficiente; 
f) Não apresentar comportamento disciplinar compatível ao Regimento Escolar. 
g) Reprovar; 
h) Estar em atraso no pagamento do acordo financeiro eventualmente firmado junto ao Colégio; 
i) Estar inadimplente com a anuidade escolar do Colégio Salesiano Dom Bosco;  
j) Desistir ou se transferir do Colégio Salesiano Dom Bosco; 
k) Recusa ou criação de obstáculos para a realização de visita domiciliar a qualquer tempo. 
ALUNOS BENEFICIADOS 
Serão beneficiados pela bolsa de estudos em 2022 candidatos em número compatível com os recursos disponíveis; 
Os alunos ingressantes passarão por uma entrevista e/ou avaliação pedagógica; 
Os alunos beneficiados serão comunicados via e-mail ou telefone. 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
No processo para solicitação de bolsa de estudos, os documentos reunidos serão utilizados para comprovar as informações necessárias. 
Os processos, cujas fichas estiverem incompletas, em branco ou faltando documentos solicitados que comprovem as situações descritas ou 
sem assinatura do responsável, não serão analisados. Nesse caso, os pedidos de bolsas de estudos serão indeferidos, automaticamente por 
falta de dados e/ou documentação.  
Compete ao Departamento de Serviço Social operacionalizar todo o processo de bolsa de estudos. 
Após a entrega da Ficha Socioeconômica, NÃO serão aceitos documentos à parte. 
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