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EDITAL N°053/2017

INSCRiÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOSASSISTENCIAL PARA O
1° SEMESTREDE 2018

Prof. Me. João Batista Gomes de Lima, Magnífico Reitor do Centro Universitário São Camilo,
Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ n° 58.250.689/0012-45,
situado na Avenida Nazaré n° 1501,
Bairro Ipiranga, São Paulo, SP e Campus Pompeia, inscrito no CNPJ n° 58.250.689/0004-35, situado
na Rua Raul Pompeia n° 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana,
no uso de suas atribuições, torna público o presente EDITAL com os prazos e normas para a
renovação da bolsa de estudos assistencial, exclusivamente para os alunos de Graduação do Centro
Universitário São Camilo.
I - DA INSCRiÇÃO
1.1. Período: 09 de outubro a 30 de novembro de 2017.
1.2. Local:

https://saocamilo-sp.br/sistemas/social!
Informações contate o 0300-0178585
1.3. Procedimentos:
1.3.1. Deverá preencher o requerimento de renovação de bolsa disponível no endereço eletrônico
acima, impreterivelmente
no período acima estipulado.
1.3.2. Após o preenchimento do formulário deverá agendar por meio eletrônico (durante o período
estipulado no item 1 e de acordo com a disponibilidade da agenda), a entrevista com serviço social.
1.3.3. Na data, horário e local agendado deverão comparecer com toda a documentação
conforme relação mencionada no item IV, para entrevista com o serviço social.

solicitada,

1.4. O preenchimento completo e envio do formulário no prazo estipulado, agendamento com
serviço social e entrega da documentação requerida neste edital, são procedimentos obrigatórios
para solicitar a renovação da bolsa de estudos. A veracidade, fidelidade e idoneidade de todas as
informações são de responsabilidade do aluno, sem prejuízo das demais implicações legais.
1.5. O requerimento

deve ser preenchido pelo próprio aluno ou responsável, quando menor.

1.6. Os dados declarados serão tratados confidencialmente.
1.7. Em nenhuma hipótese, poderá haver complementação
das informações apresentadas no
requerimento depois de enviado, dos documentos físicos depois de entregues e analisados pelo
serviço social. Será indeferido o requerimento que apresentar informações ou documentação
incompleta, ilegível, idônea, inverídica ou fraudulenta.

11 - DOS REQUISITOS PARA A INSCRiÇÃO
2.1.

I.

Para solicitar renovação das bolsas assistenciais o aluno deverá:
Ser aluno bolsista assistencial (exceto Prouni) e estar devidamente

matriculado.
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Comprovar todas as informações com a documentação exigida.

11I - DO AGENDAMENTO
2.1.
O agendamento da entrevista com o serviço social deve ser feito, após o preenchimento do
requerimento de renovação de bolsa, conforme disposto no item I e disponibilidade de agenda.
2.2.
Os alunos deverão seguir rigorosamente as datas e horários estabelecidos no agendamento
eletrônico, caso haja um motivo de não comparecimento poderão reagendar até o limite de
horários disponiveis. Seguindo rigorosamente o prazo estipulado no item I.

IV - DA DOCUMENTAÇÃO
4.1. Documentação necessária para entrevista (cópias e originais de todos os documentos abaixo):
•

01 (uma) cópia da Carteira de Identidade própria e dos demais componentes do grupo
familiar. Se menor de 18 anos, poderá ser apresentada a cópia da Certidão de Nascimento;

•

01 (uma) cópia do CPFpróprio e de todos os membros do grupo familiar com idade entre 18
e 65 anos, exceto os civilmente incapazes;

•

01 (uma) cópia da última declaração de Imposto de Renda completa e o recibo de entrega
de todos os componentes do grupo familiar. Os isentos deverão apresentar o comprovante
de isenção, conforme normas da Secretaria Receita Federal;

•

01 (uma) cópia de comprovante de residência de todos os membros do grupo familiar, maior
de 16 anos;

•

01 (uma) cópia do comprovante das condições de moradia, quando financiada ou locada,
apresentando, se financiada, a última prestação paga e, se locada, os três últimos
comprovantes de pagamento ou o contrato de locação registrado em cartório;

•

01 (uma) cópia dos comprovantes de despesasfixas (água, luz, telefone, internet e outros
que o candidato julgar necessários);

•

01 (urna) cópia de laudo médico atestando doença crônica e receituário médico;

•

01 (uma) cópia dos 3 últimos comprovantes de rendimentos do candidato e dos integrantes
do grupo familiar;

•

01 (uma) cópia da decisão judicial determinando o pagamento de pensão alimenticia, caso
esta tenha sido abatida da renda bruta informada de membro do grupo familiar;

•

Comprovante de separação ou divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso de um deles
não constar no grupo familiar por essasrazões;

4.1.1. Sãoconsiderados comprovantes de rendimentos:
I. Todos os componentes do grupo familiar, maiores de 16 anos (empregados,
desempregados ou que não esteja exercendo atividade remunerada), deverão comprovar
mediante fotocópia da carteira de trabalho e previdência social (todas as páginas que
comprovem a situação, identificação pessoal, foto, contrato de trabalho e última
alteração salarial).
2
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11. Para os componentes do grupo familiar, maiores de 16 anos (que estiverem exercendo
atividade remunerada informal), deverão trazer além dos comprovantes mencionados no .:
item anterior, declaração feita por terceiros informando a atividade e a remuneração
(com firma reconhecida em cartório) ou carta de próprio punho declarando renda média
mensal (com firma reconhecida em cartório).
111.Se assalariado, os três últimos contracheques e Carteira de Trabalho atualizada.
IV. Se trabalhador autônomo ou profissional liberal, guias de recolhimento de INSSdos três
últimos meses compativeis com a renda declarada ou, Declaração Comprobatória de
Percepção de Rendimentos - DECORE,original, dos três últimos meses, feita por contador
ou técnico 'contábil inscrito no CRCe extrato bancário dos últimos 3 meses.
V. Declaração de Imposto de Renda PessoaFisica IRPFe respectiva notificação de restituição
ou Declaração Anual de Isento - DAí, bem como quaisquer declarações tributárias
referentes a pessoasjuridicas vinculadas, quando for o caso.
VI. Se proprietário ou diretor de empresa, comprovante de pró-labore e contrato social ou
instrumento equivalente Declaração de Imposto de Renda de pessoajuridica, bem como
quaisquer outras declarações tributárias referentes às pessoasjuridicas vinculadas.
VII. Se aposentado ou pensionista, comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão
(3 últimos comprovantes de recebimento) e extratos bancários dos 3 três últimos meses.
VIII. No caso de renda agregada, recibos de depósitos regulares em conta corrente do
estudante ou de outro membro do grupo familiar ou declaração com firma reconhecida do
doador.
4.2. Todos os componentes do grupo familiar, maiores de 16 anos, empregados e os que estiverem
desempregados ou não estiverem exercendo atividade remunerada, deverão comprovar essa
condição mediante fotocópia da carteira de trabalho e previdência social (todas as páginas que
comprovem a situação, a identificação pessoal, o contrato de trabalho e as alterações salariais;
4.3. Todos os componentes do grupo familiar, maiores de 16 anos, que estiverem exercendo
atividade remunerada informal, deverão comprovar essa condição, mediante fotocópia da carteira
de trabalho e previdência social (todas as páginas que comprovem a situação) e declaração feita
por terceiros informando a atividade desenvolvida e a remuneração, com firma reconhecida em
cartório;
4.4. A apresentação dos documentos solicitados é de exclusiva responsabilidade do aluno e
constituem condições para a participação do mesmo na seleção.
4.5. Constituem-se motivos para desclassificação automática:
a) A não entrega de qualquer documento mencionado neste edital;
b) O não comparecimento na entrevista marcada;
4.6. Quando necessário, além da documentação exigida para o processo, a assistente social poderá
solicitar outros documentos, agendar outras entrevistas e, em alguns casos, visita domiciliar.
4.7. A documentação entregue fará parte do processode análise de renovação de bolsa.
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v - DA ENTREVISTA COM SERViÇO SOCIAL
5.-1. A documentação
apresentada será analisada, levando em consideração
a condição
socioeconômica do grupo familiar, o aproveitamento acadêmico do bolsista e a disponibilidade
orçamentária da Instituição em continuar oferecendo as bolsas assistenciais para o ano de 2018;
5.2. Não haverá revisão de percentual deferido.

VI - DO RESULTADO
6.1. Resultado Final - Análise socioeconômica e Acadêmica
- Bolsista parcial: 08/01/2018
- Bolsista integral:11/01/2018
6.2. Local: exclusivamente

no endereço eletrônico:

http://portal.saocamilo-sp.brlresultado

VII - DA MANUTENÇÃO DA BOLSA
7.1. Os critérios para a manutenção da bolsa assistencial atenderão os critérios definidos na Lei
12.101 de 30 de novembro de 2009 e Decreto lei 8242 de 23 de maio de 2014, bem como normas
internas contidas na Política de Bolsa Institucional.
7.1. 1 É condição essencial para a manutenção de bolsas:
- que o aluno esteja regularmente matriculado e não tenha impedimento jurfdico ou inadimplência
com a Instituição.
- Ser bolsista' assistencial no 2. semestre letivo de 2017 para análise da renovação da bolsa em
janeiro de 2018.
- O aluno não poderá possuir qualquer ocorrência disciplinar.
- Apresentar aproveitamento mínimo de 75% da carga horária cursada no período letivo em análise.
O cálculo será realizado com base na proporção entre o total da carga horária cursada e o total da
carga horária aprovada.
7.1.2. Constituem-se motivos para alteração no percentual de bolsa, cancelamento total da bolsa e
não renovação da mesma:
I. Alteração da realidade socioeconômica do grupo familiar que descaracterize a condição de
vulnerabilidade social do candidato;
11. Desempenho acadêmico insuficiente;
111. Trancamento, afastamento, desistência ou transferência do curso;
IV. Constatação, a qualquer tempo, da inveracidade das informações prestadas pelo acadêmico à
Comissão;
V. Não entrega de documentos solicitados, a qualquer tempo.
VIII - DAS DISPOSiÇÕESGERAIS
8.1. A concessão da Bolsa Assistencial tem validade para o ano de 2018. A eventual concessão não
implica na obrigatoriedade da sua renovação para os anos subsequentes;
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8.2. O preenchimento do requerimento de renovação não exime o(a) requerente de continuar a
honrar, pontualmente, seus compromissos financeiros, quando da bolsa parcial, até que o processo
seja oficialmente deferido;
8.3. O aluno usufruirá de Bolsa Assistencial a partir da data de sua aprovação, não cabendo
ressarcimento das parcelas pagas;
8.4. Verificando-se a qualquer tempo, que houve falsidade ou má fé na obtenção do beneficio, o
mesmo será cancelado e a cobrança das mensalidades será efetuada em sua integralidade, sem
prejuízo das demais tmptícações legais;
8.5. No caso de renovação de bolsas parciais, a concessão do beneficio obriga o aluno ou seu
responsável financeiro, a pagar até a data do vencimento o valor remanescente das mensalidades
contratadas, sob pena de tê-lo cancelado, caso haja inadimplência.
8.6. Os cronogramas estabelecidos neste edital deverão ser rigorosamente obedecidos. Não haverá
prorrogação de prazos.

PUBLIQUE-SE
São Paulo, 06 de outubro de 2017.

Prof. Me.

0-

Batista Gomesde Lima

Magnifico Reitor
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