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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CFA Jardim São Luís 

    

A Associação Cultura Franciscana, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

econômicos, no uso de suas atribuições estatutárias torna se público os critérios para 

participação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro 

Franciscano de Acolhimento Jardim São Luís de acordo com a Portaria 46/2010 da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS.  

 

Este projeto tem como objetivo promover à criança, de 08 a 10 anos e 11 meses em 

situação de vulnerabilidade social e/ou risco social, ações sociais que visam estimular e 

resgatar suas habilidades e potencialidades, por meio de atividades socioculturais, 

lúdicas, esportivas, apoio pedagógico e inclusão social. Estimulando e orientando os 

usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e 

coletivas na família e na sociedade. Tendo como meta contribuir para formação integral 

da criança e/ou adolescente, no desenvolvimento do protagonismo e de autonomia, 

mediante o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.   

 

1. Objetivos Específicos do Projeto 

 

 Possibilitar, a permanência e estimular o bom desempenho de crianças e 

adolescentes na escola; 

 Fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimentos da criança e do 

adolescente, por meio de atividades lúdicas, culturais, esportivas, artísticas como 

forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social; 

 Levar entretenimento e cultura para dentro do projeto, através de apresentações 

artísticas profissionais, bem como levar os assistidos do projeto para eventos 

culturais fora do local das aulas, para assistirem concertos, peças de teatros, 

musicais, entre outras atividades culturais, com vistas ao desenvolvimento de 

novas habilidades;  

 Favorecer a participação em Oficinas de artes, apoio pedagógico, leitura, 

informática, música, assim como oferecer acompanhamento familiar, psicológico, 

social e alimentação. 
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2. Devido a uma limitação de vagas, para este ano teremos vagas para as 

seguintes condições: 

 

 Residir no bairro e adjacências; 

 Ter a idade entre 8 e 10 anos e 11 meses; 

 Estar devidamente matriculado em Escola do Ensino Regular; 

 Ter frequência de no mínimo 75% nas aulas da Escola Regular. 

 

3. Publicação dos resultados  

 A lista dos candidatos com análise DEFERIDA será divulgada no Colégio.  

 A lista dos candidatos cujos foram INDEFERIDOS será divulgada no Colégio. Em 

caso de dúvida, os responsáveis pelos candidatos com processo indeferido 

poderão solicitar informações na secretaria da Unidade.  

 

4. Das Vagas  

Serão oferecidas 25 vagas para o período vespertino no contra turno escolar do 

candidato. 

 

     5. Cronograma  

Datas para o processo de Inscrição.  

 

Data Ação  

 
28/01  

 
Envio da Documentação.  

 
31/01 a 03/02  

Período para os pais e/ou responsáveis entregarem a 
documentação necessária via e-mail. 

 
04/02  

 
Envio da Documentação.  

 
04 a 07/02 

 
Período para análise socioeconômica. 

 
08/02  

 
Divulgação dos Resultados.  

 
10/02 

 
Reunião com os pais e/ou responsáveis e entrega da 
documentação física. 

14/02/2022  Início das Atividades. 
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6. Procedimentos Inscrição 2022:  

 

1ª etapa: Inscrição e Verificação dos documentos  

Em cumprimento aos protocolos de saúde adotados pela ACF, a ficha socioeconômica, 

bem como os documentos comprobatórios deverão ser enviados para o e-mail: 

edital.santaisabel@acf.org.br. 

• A inscrição será realizada individualmente mesmo em casos de irmãos. 

• O candidato deverá acessar o link https://www.cfsisabel.com.br/editalcfa2022/  para 

a impressão da ficha socioeconômica e a relação de documentação obrigatória. 

Verificar o cronograma de datas no item 5. deste Edital. 

• As cópias dos documentos devem ser feitas em papel sulfite A4 branco. O envio 

dos documentos por e-mail, não invalida a entrega em meio físico, recomendamos 

que ao digitalizar a documentação nomeie cada documento, guarde o mesmo em um 

envelope e deverão ser entregues no dia da 1ª Reunião de pais e responsáveis. 

 

2ª etapa: Análise socioeconômica realizada pelas Assistentes Sociais da ACF 

Nesta etapa, as informações dos dados da ficha socioeconômica serão confrontadas com 

os documentos comprobatórios entregues pelo responsável da criança; 

 

Parágrafo único: O profissional designado para este processo poderá solicitar 

documentos complementares, agendar entrevista e/ou visita domiciliar aos responsáveis 

da criança, se necessária maior comprovação das informações prestadas.  

 

7. Documentos obrigatórios para análise socioeconômica  

O responsável pela criança, deverá comparecer ao Centro Franciscano de Acolhimento - 

CFA conforme agendamento para entrega do formulário de estudo socioeconômico, 

devidamente preenchido, datado, assinado e contendo cópias legíveis dos seguintes 

documentos: 

a. CPF dos responsáveis; 

b. RG dos responsáveis; 

c. Certidão de Casamento, Declaração para União Estável; 

d. Comprovantes de renda do grupo familiar, sendo: 

Para assalariados com registro em carteira Com renda fixa: 3 últimos holerites, 

Com renda variável: 6 últimos holerites. 

https://www.cfsisabel.com.br/editalcfa2022/
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Para aqueles que recebem benefícios do 

Governo 

Comprovantes de Beneficio Social. 

 

 

Para Profissional Liberal ou Autônomo  

Decore e Extrato bancário dos 3 últimos 

meses, das contas vinculadas ao CPF e ao 

CNPJ, 

Ou Declaração de trabalho 

autônomo/profissional liberal com firma 

reconhecida em cartório informando a média 

salarial dos últimos 3 meses e extratos 

bancário.  

 

Para Microempreendedor Individual - MEI  

Certificado de Microempreendedor Individual, 

Extrato Bancário dos 3 últimos meses, 

Declaratório de Arrecadação por período 

retirado pela internet no Portal do 

Empreendedor – MEI ou com contador. 

 

e. Todos os membros maiores de 18 anos do grupo familiar deverão apresentar, 

cópia de Carteira de trabalho, mesmo quando desempregado, sendo: 

 Folhas de identificação pessoal (dados pessoais)  

 Folha do último registro  

 Folha seguinte em branco  

 

f. Demais Documentos:  

 Extrato do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, retirar via 

internet na página: htps://meu.inss.gov.br/; 

 Um comprovante de endereço ou contrato de locação do imóvel atualizado 

em nome dos responsáveis; 

 Comprovante de matrícula escolar e/ou Declaração de frequência escolar, 

 RG - Carteira de Identidade e CPF do candidato e de todos as pessoas do 

grupo familiar. 

Caso o candidato não tenha esse documento, a solicitação deve ser feita em agências 

dos Correios, Banco do Brasil e postos de atendimento da Receita Federal. Até que o 

mesmo não esteja pronto, aceitaremos o n° de protocolo. É indispensável a apresentação 

desse documento. 
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Obs: Faz parte do grupo familiar todas as pessoas que residam na mesma casa com o 

candidato à vaga, inclusive aposentados e pensionistas. 

 

8. Disposições Gerais  

      

8.1 A inscrição para participação do projeto não garante a vaga. 

 

8.2 As informações contidas no formulário de estudos socioeconômico são confidenciais, 

somente será divulgado aos órgãos fiscalizadores quando for necessário;  

  

8.3 Não serão devolvidos os documentos comprobatórios entregues e utilizados na 

análise para concessão da vaga. Tais documentos ficarão arquivados na Mantenedora da 

Unidade Educacional;  

 

8.4 A vaga deverá ser renovada anualmente considerando o processo publicado em 

Edital. 

 

8.5 O Responsável legal pelo estudante declara estar ciente e concorda com a coleta dos 

dados indicados neste documento, os quais serão utilizados internamente pelo 

Mantenedora da Unidade Educacional que presta o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), bem como para fornecimento destas informações aos 

órgãos públicos vinculados à educação e assistência social, na esfera federal, estadual ou 

municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) que virem 

a solicitá-los ou quando a ele enviados para cumprimento de dever legal, tudo isso em 

conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). Compromete-se a 

Mantenedora da Unidade Educacional com a guarda e proteção dos dados que lhe foram 

fornecidos; 

• O Responsável legal pelo estudante declara estar ciente e concorda 

especificamente com o fornecimento dos dados de sua condição socioeconômica e de 

outros membros de sua família com a finalidade de cadastramento e recadastramento 

para gozo do serviço prestado. 

 

 

Associação Cultura Franciscana 

 

São Paulo, 28 de janeiro de 2022. 


