
 

 
 

Requerimento de Bolsa de Estudo/2022  
 

O bolsista poderá receber o valor de 50% ou 100% de gratuidade em um curso referente às 
contribuições dos meses de agosto a dezembro do respectivo ano. A bolsa é destinada apenas a um 
curso por aluno.  

As solicitações de bolsas de estudos serão avaliadas por comissão especificamente para este fim, 
e observará o cumprimento do Regulamento e Regimento Interno da Escola e a disponibilidade de bolsas 
de estudo para o período letivo. 

  
A bolsa de estudo não se constitui em direito adquirido, podendo ser cancelada a qualquer tempo, 

desde que constatada a não veracidade das informações prestadas e/ou o descumprimento pelo aluno 
do Regulamento e Regimento Interno da Escola.  
Obs.: o aluno que tiver mais de três faltas consecutivas, sem comunicar a secretaria o motivo, está sujeito a perder a bolsa. 

 
DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

O que? Quando? Onde? Como? 

Requerimento e 
entrega de 
documentação 

25 a 29 de julho de 2022  Secretaria da Escola 

A entrega deve ser pelo requerente 
(se maior de 18 anos) ou por seu 
responsável legal que deverá prestar 
as informações juntamente com a 
apresentação dos documentos 
necessários. 

Análise da 
documentação 

1º a 05 de agosto de 2022 
 

Comissão de Bolsas 
de Estudos 

A análise será realizada pelo 
Comissão de Bolsas de Estudo. Nesta 
etapa poderá ser realizada consulta 
em bancos públicos de dados, assim 
como solicitado esclarecimentos, 
entrevista com a comissão e 
complementação de documentos. 

Validação da 
Concessão 08 a 10 de agosto de 2022 Secretaria da Escola 

Cadastrado do deferimento das 
bolsas no sistema de gestão. 

Divulgação dos 
resultados e 
concessão da bolsa 

11 e 12 de agosto de 2022 
 

Secretaria da Escola/ 
Via e-mail. 

O resultado será comunicado pela 
Comissão de Bolsas, através de e-
mail. 
A concessão da bolsa social será 
formalizada por meio de assinatura 
do Termo de Concessão de Bolsa de 
Estudo, pelo responsável legal do 
aluno. A falta de formalização resulta 
na perda da bolsa. 

 

 



 

Para concorrer a bolsas de estudos o requerente deve: 

➔  estar devidamente matriculado e com a contribuição referente ao mês de julho paga; 
➔ (se em idade escolar) estar devidamente matriculado em escola pública (ensino básico infantil, 

fundamental e médio), salvo se beneficiado com bolsa 100% em escola particular (apresentar 
comprovante); 

➔ Os seguintes documentos devem estar anexados (de forma legível) ao requerimento constante do 
ANEXO I: 

 
(   ) Xerox da ÚLTIMA folha de pagamento de todas as pessoas da família que trabalham, caso não tenha 
folha de pagamento trazer Declaração de Autônomo (AUTENTICADA EM CARTÓRIO). 

(   )  Xerox das ÚLTIMAS contas: luz, água e telefone (residencial ou celular) - Trazer os 3 documentos.  
Caso não tenha conta telefônica, fazer uma declaração simples de que não possui conta. 
Caso o imóvel seja alugado, trazer cópia do comprovante de pagamento do último mês ou o contrato de 
aluguel. 

(   )  Cópia do Boletim da Escola Regular com especificação das Notas do Aluno, obtidas no ano Anterior 
e atestado de frequência; 

(   )  Comprovante de recebimento de bolsa da instituição de ensino privada (Caso o aluno seja bolsista 
de escola regular privada). 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
O critério de seleção utilizado para concessão das bolsas será de acordo com a compatibilidade de perfil 
socioeconômico. 

PERFIL SOCIOECONÔMICO  

➔ Bolsa de estudo integral (100%) para candidatos com renda familiar per capita mensal bruta de 
até 1 (um) salário mínimo (piso nacional).  
➔ Bolsa de estudo parcial (50%) para candidatos com renda familiar per capita mensal bruta de até 

1,5 (um e meio) salários mínimos (piso nacional. 

OBS: O levantamento do perfil socioeconômico será realizado a partir da análise de documentação 
comprobatória de renda e contemplar o grupo familiar do candidato, ou seja, composta por uma ou mais 
pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas 
despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras de um mesmo domicílio. 

DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO:  
A entrega da documentação deve ser feita pessoalmente pelo requerente (se maior de 18 anos) ou por seu 

responsável legal que deverá prestar as informações juntamente com a apresentação dos documentos necessários, 
na secretaria da Escola de Artes de Chapecó, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 18h00, de 25 a 29 de julho de 2022. 
 
DA COMUNICAÇÃO DO RESULTADO:  

O resultado será comunicado pela Comissão de Bolsas, por meio do e-mail cadastrado na matrícula do 
aluno. É de responsabilidade do requerente da bolsa o acompanhamento do processo de solicitação de bolsa de 
estudos.  
 
DA CONCESSÃO DA BOLSA: 

A concessão da bolsa será formalizada por meio de assinatura de Termo de Concessão de Bolsa 
de Estudo pelo responsável legal do aluno. A falta de formalização resulta na perda do benefício. O prazo de 
vigência da bolsa é de cinco meses (de agosto a dezembro de 2022).  

 
 
 



 
 

ANEXO I 

Requerimento de Bolsa de Estudo por Análise do Perfil Socioeconômico Favor preencher todos os dados 
COMPLETOS e anexar os documentos solicitados. Caso esteja incompleto, a solicitação não será 
recebida. 
 
Nome do Aluno (a):_____________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:_____________________ Local de nascimento: _____________________________________ 

Nome do Pai:__________________________________________________________________________________ 

Nome da Mãe:_________________________________________________________________________________ 

Endereço: Rua:_________________________________________________________Nº_____________________ 

Bairro:_______________________________________________________________________________________ 

Município: _______________________Telefone:(      ) ________________/________________ 

 
Colégio Onde Estuda: (   ) Escola Pública       (   )   Particular    **Recebe Bolsa de estudo  (   ) Sim (   ) Não 

Nome da Escola:______________________________________________________________________________               

Série:___________Grau:_____________Turno:_____________________________________________________ 

 
Curso que deseja pleitear a bolsa na Escola de Artes de Chapecó:________________________________________ 

Se o Curso que deseja frequentar é de Música, possui o instrumento? ____________________________________ 

Qual?________________________________________________________________________________________ 

Frequenta algum programa Socioeducativo?   (    )   Não      (    ) Sim     Qual _____________________ 

 
Reside em Casa:(    ) Própria   (    ) Alugada 
Tem carro próprio:(    ) Sim   (    ) Não 
Possui outros bens:(    ) Sim   (    ) Não 
Quais:_______________________________________________________________________________________ 
O Aluno trabalha:                              (    ) Sim                        (    ) Não      Local:____________________________ 
Salário Mensal:______________ Função: ___________ 
O Pai trabalha:   (    ) Sim   (    ) Não 
Local:_____________________________ Salário Mensal:______________ Função: _______________ 
A Mãe trabalha:   (    ) Sim   (    ) Não 
Local:_____________________________ Salário Mensal:______________ Função: _______________ 
 
Tem irmãos: (    ) Não      (    )  Sim    ** Quantos:_______     Desses, quantos trabalham_______________________ 
Há outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas pela unidade familiar, 
todas moradoras deste mesmo domicílio? (Se sim, informar quem________________ 
 
___________________________                   
Assinatura Aluno/ Responsável  
*Declaro sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras. 
                                                                       
                ____________________________ 

Escola de Artes de Chapecó                                                                     Recebido em ___/___/2022 


