COMUNICADO

Assunto: Bolsas de Estudos 2020
A Associação Cultura Franciscana, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins econômicos, no uso de suas atribuições estatutárias e em cumprimento da
Lei Federal 12.868 de 2013, regulamentada pelo Decreto 8242/14 e normatizada
pela Portaria do MEC n°15 de 11 de agosto de 2017, a qual define os parâmetros
socioeconômicos para concessão de bolsas de estudos, torna público os
critérios para concessão de bolsas de estudos anuais para o Colégio
Franciscano Santa Isabel, aos candidatos que preencham os seguintes
requisitos:

1º Requisitos:

a) A família do (a) candidato (a) deverá ter renda familiar mensal per capita
de até um salário mínimo e meio;
b) A família do (a) candidato (a) deverá residir próximo ao Colégio
Franciscano Santa Isabel;
c) Poderão concorrer a bolsa de estudo para o 1º ano somente candidatos
que completarem 6 anos conforme a data corte da legislação em vigor;
d) A família do candidato deverá apresentar todos os documentos exigidos
para análise socioeconômica, de acordo com as orientações anexas na
ficha de estudo socioeconômico;
e) Não aceitaremos a entrega de documentos incompletos e fora do
prazo estipulado. No caso da falta de algum documento exigido, o
mesmo será devolvido e os interessados terão o prazo máximo de
até 02 dias úteis para envio dos documentos.

2º Cronograma:
Data

Ação

07/10

Publicação do edital

08/10 a 10/10

Período de entrega, aos estudantes ou respectivos responsáveis,
da lista de documentação para concorrer a bolsa de estudos.

11/10 a 08/11

Período para atendimento dos responsáveis dos candidatos, para
preenchimento da ficha socioeconômica e verificação dos
documentos exigidos para análise, na secretaria da Unidade.

11/11 e 12/11

Entrega das FSE na Mantenedora

13/11 a 13/12

Período para análise socioeconômico

16/12

Data para divulgação do resultado dos contemplados com a bolsa
de estudos para o próximo ano letivo.

3º. Quantidade de novas bolsas de estudos 2020:

Curso/Segmento

Turmas

Total de Novas
Bolsas de
Estudos

Nível IV

23

1º ano

0

2º ano

0

3º ano

0

4º ano

0

Educação
Fundamental

5º ano

0

6º ano

0

7º ano

0

8º ano

0

9º ano

0

1° série

0

2° série

0

3° série

0

Ensino Médio

Importante:

a) Somente a entrega dos documentos exigidos para análise
socioeconômica, não garante a bolsa de estudos 2020;
b) Após a entrega dos documentos exigidos, o candidato deverá aguardar
o resultado da análise socioeconômica;
c) O não cumprimento dos itens acima ocasionará no indeferimento da
análise para bolsa de estudos.

São Paulo, 07 Outubro 2019.
Direção
Colégio Franciscano Santa Isabel

