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PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO 

DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANO LETIVO DE 2023

Instituto Dom Barreto e Escola Madre Maria Villac

Edital n** Q1/2Q22 de Concessao dc Bolsas dc Estudo de Assistencia Social

O Instituto Dom Barreto - IDB (Escola - CNPJ N° 07.250.103/0001-59), com sede na Rua 

Gabriel Ferreira, 691, Centro, e Escola Madre Maria Villac - EMMV (Filial - mantida), situada na 

Rua Santa Teresinha, 4481, Satelite, certificadas como Entidades Beneflcentes de Assistencia Social, 

oferecem Bolsas de Estudo Parciais (50%) para alunos do IDB e Bolsas de Estudo Integrals (100%) 

para alunos IDB e EMMV, apiicaveis ao valor da Anuidade Escolar, nos termos deste Edital, para o 

ano letivo dc 2023, conforme as disposi9oes, criterios e prazos a seguir.

Ressalte-se que a Politica de Concessao de Bolsas (CEBAS) obedece ao principio da 

universalidade do atendimento e nao direciona os beneflcios exclusivamente aos seus Associados on a 

Categoria Prolissional, nem estabelece qualquer tipo de discrimina^ao entre alunos bolsistas e 

pagantes.

Os interessados em renovar ou adquirir as Bolsas de Estudo ofertadas pela Escola para o ano 

letivo de 2023 devem atender obrigatoriamente as diretrizes contidas neste Edital.

DAS DISPOSICOES GERAIS

I. Constitui objeto do presente Edital a regulamentafao dos procedimentos para solicita9ao e concessSo de 

Bolsas de Estudo de Assistencia Social, destinadas ao cumprimento de gratuidades, nas proporfoes 

estabelecidas na legisia9ao vigente - em especial na Lei Complementar n°l 87/2021 - para fms de 

certificafio de Entidades Beneficentes de Assistencia Social, relativas ao ano letivo de 2023.

1.1.0 Processo de Concessao de Bolsas de Estudo de Assistencia Social (CEBAS) sera realizado 

anualmente, ofertando Bolsas Integrals (100%) e Parciais (50%) para alunos da Educa9ao 

Basica, na modalidade presencial, conforme limite Or9amento Anual, planejamento de 

concessSo de gratuidades e o niimero de alunos regularmente matriculados.

1.2. A Concessao de Bolsas de Estudo de Assistencia Social e uma prerrogativa do Instituto Dom 

Barreto, considerando os criterios estabelecidos pela legisla9ao vigente no presente Edital, nao 

constitui direito adquirido, podendo ser altcrada e/ou cancelada a qualquer tempo, desde
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que constatada a nao veracidade das informa^des prestadas por parte do 

solicitante/candidato.

1.3. Tambem sera motivo de cancelainento/altera9ao do beneiicio o descumprimento de normas 

institucionais ou de quaisquer regras do presente Edital.

1.4. Terao acesso ao Processo de Concessao de Bolsas de Estudo todos os candidates regularmente 

matriculados no IDB e EMMV e novos alunos que tenham logrado exito no teste de inser9ao na 

EMMV.

1.4.1. A Escola Madre Maria Villac dedica-se, exclusivamente, a presta^ao de servifos 

educacionais inteiramente gratuitos, nao possuindo, portanto, bolsas parciais.

DA BOLSA DE ESTUDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. A concessao de Bolsas de Estudo obedecera a disponibilidade orqainentaria, ao niimero de alunos 

matriculados e ao planejamento de concessao de gratuidades do Institute Dom Barreto (entidade 

mantenedora) para o ano letivo de 2023, levando em consideraq^o os ciclos educacionais, tumos, ano e serie.

2.1. A Bolsa de Estudo de Assistencia Social (CEBAS) sera concedida nos termos do presente 

Edital, de acordo com a Lei Complementar n® 187/2021, respeitado o Regimento Intemo do IDB, 

enquanto perdurarem as condifoes determinantes para a concessao, sendo ofertadas sob as seguintes 

modalidades:

2.1.1. Bolsa de Estudo Integral (100%) - para alunos IDB e EMMV;

2.1.2. Bolsa de Estudo Parcial (50%) - para alunos IDB.

3. O beneficio da Bolsa de Estudo, que tera validade para o ano letivo de 2023, nao cobrira e nem incidira 

sobre dibitos anteriores eventualmente existentes.

4. A Bolsa de Estudo, se concedida, abrangera apenas o valor (total - 100% para alunos do IDB e da EMMV 

ou parcial - 50%, somente para alunos do IDB) da anuidade escolar (prestaqao de serviqos educacionais) do 

ano letivo ao qual se refere.

4.1. Em nenhuma hipotese a gratuidade sera convertida em dinheiro para o aluno e/ou responsavel.

5. A Bolsa de Estudo e pessoal e intransferivel, nSo havendo a possibilidade de transferencia para outro 

membro do mesmo grupo familiar que frequente ou que venha a frequentar o Institute Dom Barreto ou a 

Escola Madre Maria Villac.

6. A Bolsa de Estudo e concedida enquanto perdurarem as condi^des determinantes do beneflcio e 

forem respeitadas as normas e os criterios adotados pelo Instituto Dom Barreto (Entidade 

mantenedora), podendo, portanto, ser cancelada a qualquer tempo, em caso de falsidade da 

informa^ao prestada pelo solicitante, da inidoneidade de documento apresentado ou descumprimento 

das normas da Institui^ao.

6.1. Verificada a falsidade ou a inidoneidade, serao cumulativas as seguintes consequencias;

6.1.1.0 aluno sera desciassificado do processo seletivo;
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6.1.2. A Bolsa de Estudo sera cancelada;

6.1.3. O respons^vel/requerente estara obrigado a restituir os recursos recebidos a titulo de Bolsa de 

Estudo;

6.1.4. O responsavel/requerente respondera civil e criminalmente pelas informafoes prestadas.

7. A Concessao da Bolsa de Estudo dar-se-a apos a assinatura do Termo de Concessao, no qual deve constar 

a identificaqao do beneflciario, de seu responsavei e o valor da Bolsa de Estudo (parciai - 50%, on integral - 

100%).

DO PROCEDIMENTO

O interessado em concorrer a Bolsa de Estudo ofertada pelo Instituto Dom Barreto e Escola 

Madre Maria Villac, para o ano letivo 2023, deve atender, obrigatoriamente, as diretrizes contidas 

neste Edital, disponivci no site da Escola httos;//dombarfeto.com/e tambem no Setor de Gestao Social.

No caso de renova^ao das bolsas (Instituto Dom Barreto e Madre Maria Villac), apos ler o 

Edital os interessados devem comparecer, no Setor de Gestao Social na data prevista da Entrevista 

munidos do questionario socioeconomico devidamente preenchido e de toda documenta^ao 

comprobatdria.

Para novos pedidos de Bolsa (alunos do Instituto Dom Barreto), o responsavei, apos ler o 

Edital, deve comparecer ao Setor de Gestao Social para agendar a entrevista, observando as datas do 

cronograma no anexo B.

No caso de novos alunos da Escola Madre Maria Villac, apos o resultado do processo de 

inser^ao os aprovados serao encaminhados pela dire^ao da institui^ao ao Setor de Gestao Social, para 

realiza^ao da etapa de analise socioeconomica.

As Bolsas de Estudo de que trata este Edital serao analisadas considerando:

I - Bolsa de estudo integral (100%) - o aluno cuja renda familiar bruta mensal per capita nao exceda o 

valor de 13 (um inteiro e cinco decimos) salario minimo (nacional), vigente no ano da analise 

socioeconomica do processo para renova^ao/concessSo (Lei Complementar n" 187/2021, Inciso I, Art 

19);

n - Bolsa de estudo parciai (50%) de gratuidade - o aluno cuja renda familiar bruta mensal per capita 

nao exceda o valor de 3 (tres) salarios minimos (Lei Complementar n° 187/2021, Inciso 11, Art. 19).

Ill - A familia interessada devera:

a) Respeitar o calendario de renova^ao/conccssao;

b) Atender aos requisites previstos em lei, bem como os requeridos pela ComissSo;

c) Apresentar a documenta9ao exigida.

IV- Caso os interessados nao atendam ^ especiflcidades citadas, a solicita^ao para 

concessao/renova^ao da Bolsa de Estudo sera automaticamente cancelada.

V- Nao serao recebldas solicita^oes via telefone, email, correios ou fora do prazo estabelecido.
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8. O Processo de Renova9ao de Bolsas de Estudo de Assistencia Social (CEBAS) compreende as seguintes 

etapas:

8.1. Publica^ao do Edital.

8.2. Reuniao com as famOias (caso seja necessdrio): para orientar o Processo para Renova9ao de Bolsa de 

Estudo.

8.3. Impressao e preeochimento de Questionario Socioeconomico que estara disponivel no sitei 

httDs;//dombarreto.coni/

8.3.1. O preenchimento do Questionario e a entrega da documenta9ao exigida nao representam, por 

si so, garantia de concessao da Bolsa de Estudo, sendo, portanto, imprescindivel que o candidate 

esteja apto a receber o beneficio. segundo a analise socioeconomica (renda per capita legalmente 

exigida).

8.3.2. O preenchimento do Question^io deve ser precedido da leitura atenta deste Edital, em seu 

inteiro teor, disponivel para consulta no site https://dombarreto.com/

8.4. Analise Socioecondmica: verif]ca9ao do perfil socioeconomico realizado pelo Setor de Gestao Social e 

pelo Conseiho de Concessao de Bolsas de Estudo de Assistencia Social, mediante analise dos documentos 

apresentados e realiza9ao de entrevista(s) previamente agendada(s).

8.5. Divulga9ao dos Resultados: o resultado da solicita9ao de Bolsa de Estudo Social poderi ser consultado 

no setor de Gestao Social da Escola pelo candidate ou por seu responsavel legal, quando o candidate for 

menor de idade.

8.6. Novas chamadas poderao ser feitas - para vagas remanescentes ou para novas vagas - conforme 

disponibilidade.

Os candidates as Bolsas de Estudo serao atendidos pelo Setor de Gestao Social, localizado na sede do 

Institute Dom Barreto, com telefones para contato (86) 99462-5696 / (86) 99413-0411 e e-mail 

gestaosocialf5)dombaiTeto.gl2.br

A Institui9ao nao se responsabilizara por processos nao concluidos, devido a problemas particulares dos 

candidates.

As solicita9des de Bolsa de Estudo preenchidas nSo garantem aprova^ao da solicita9ao de Bolsa, 

sequer garantem a veracidade das informa9oes registradas e apresentadas.

Sera motive de cancelamento/reprova9ao automatica da solicita9ao da Bolsa de Estudo Social a constata9ao 

de duplicidade de solicita96es, ou seja, duas inscri9oes em nome de urn mesmo candidate.

AVALIACAO SOCIOECONOMICA - Documenta9ao Exigida, Entrevista, Visita Domiciliar e Parecer 

T^cnico Social.

9. A etapa denominada Avalia9ao Socioeconomica destina-se a aferiqao dos criterios legais e institucionais 

para concessao do beneficio, especialmente no que diz respeito a Lei Complementar n° 187/2021.
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9.1. A analise sera realizada pelo(a) Assistente Social, membro do Conselho de Concessao de Bolsas de 

Estudo de Assistencia Social, atraves de:

9.1.1. Analise dos documentos apresentados, referentes ao grupo familiar;

9.1.2. Entrevista(s) previamente agendada(s);

9.1.3. Visita(s) domiciiiar(es), quando necessaria(s), cumprindo protocolos sanitarios, se ainda 

estivermos no periodo de pandemia.

Documenta^ao exigida

10. A documentaqao do candidato e do grupo familiar em que ele estd inserido deveri ser apresentada ao 

Setor de Gestao Social ISGS/IDBl. aulenticada. quando for o caso, sob pena de negativa do pedido, 

conforme o anexo A deste Edital.

11. Para comprova^ao de renda por atividade profissional devem ser apresentados documentos conforme o 

tipo de atividade, sendo copia simples ou aulenticada (quando for o caso).

Entrevista

12. A Entrevista sera realizada no periodo determinado pelo cronograma do Processo de ConcessSo.

12.1. No dia da entrevista e necessario levar toda documentaqao comprobatoriaL, Questionario 

socioeconomico impresso e devidamente preenchido.

13. Essa etapa 6 uma fase da Avalia^ao Socioeconomica, com a finalidade de receber a documentaqao 

comprobatdria, dirimir eventuais duvidas existentes e ratificar as informafoes prestadas sobre o candidato e 

sobre o grupo familiar em que ele esta inserido.

13.1. No caso de ser exigida documentaqao complementar pelo Setor de Gestao Social (SGS/IDB), 

podera ser agendada outra entrevista.

14. O processo podera ser indeferido de imediato, caso seja evidenciada na documentaqao recebida a renda 

ner capita familiar superior a determinada na Lei Complementar n“187/202I.

15. O solicitante devera participar da entrevista na data agendada.

16. O responsavel legal pelo candidato que nao participar da entrevista na data agendada tera a sua 

solicitaqao de Bolsa de Estudo indeferida.

17. A analise documental e determinante para a veriflcafao do atendimento dos criterios legais e 

institucionais para a concessSo de Bolsas de Estudo, sobretudo quanto a renda mensal per capita.

18.0 patrimonio declarado deve ser compativel com os rendimentos apresentados.

Visita Domiciiiar
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] 9. A visita domiciliar sera realizada por uin(a) Assistente Social designado(a) pela Escola. nos casos em que 

julga-la necessaria. antes ou apos a efetiva9ao da matricula e assinatura de Termo de Concessao de Bolsa de 

Estudo, para a verifjca?ao das informa^oes e das condi96es socioeconomicas prestadas.

Parecer Tecnico-Social

20. O parecer social sera elaborado apos a Entrevista, sem interferencias pessoais, ideologicas, poHtico- 

paitidarias, por um profissional de Servi9o Social (Assistente Social), devidamente inscrito no Conselho 

Regional do Servi9o Social - CRESS/PI, designado pelo IDB para a tarefa, pautado nas informa96es do 

Questionario Socioeconomico, nos documentos enviados referentes ao grupo familiar do candidate, nas 

informa96es prestadas pelo responsavel e na analise da situa9ao de vulnerabilidade em que a famflia do 

candidato se encontra. Ao final, ele emitira um parecer tecnico, sugerindo o deferimento ou o indeferimento 

da concess5o da Bolsa de Estudo.

20.1. 0 parecer tecnico sera assinado, datado e carimbado com o niimero de inscri9ao no CRESS 

pelo(a) Assistente Social, devidamente inscrito(a).

RESULTADO E ASSINATURA DO TERMO DE CONCESSAO DO BENEFICIO (BOLSA DE

ESTUDO DE CARATER EDUCACIONAL)

21. Sera comunicada pelo SGS/IDB, na data fixada no Calendario (ver anexo B), a concessao ou nao da 

Bolsa de Estudo Social.

21.1,0 resultado da solicita9ao de Bolsas de Estudo Social poderd ser consultado (no fim do processo) 

pelo responsavel legal do candidato.

22. O responsavel legal do candidato que tiver a solicita9ao de Bolsas de Estudo de Assistencia Social 

(CEBAS) deferida deve comparecer ao Setor de Gestao Social (SGS/IDB) para assinar o Contrato de 

Presta9ao de Servi9os Educacionais e o Termo de Concessao do Beneficio.

22.1 Sera considerado desistente o aluno/responsavel que nao assinar o Contrato de Presta9ao de 

Servi90s Educacionais e o Termo de Concessao do Beneficio.

23. A matricula do aluno benefleiario so sera efetivada apds a assinatura do Termo de Concessao bem 

como do Contrato de Presta9ao de Servi9us Educacionais pelo responsavel legal, e sera realizada 

conforme as regras do processo da unidade educativa.

RECURSOS

24, 0 aluno, cuja solicita9ao tenha sido indeferida, podera apresentar recurso junto ao Conselho de 

Concessao de Bolsas de Estudo, atraves do e-mail gestaosocial@dombaiTeto.gl2.br. desde que dentro do 

prazo estabelecido no Anexo B deste Edital.
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25. O recurso refere-se, linica e exclusivamente, ao processo analisado, nao sendo aceitas informafoes e 

documenta96es que apresentem fatos novos, ou seja, fatos gerados apos analise do(a) Assistente Social com 

afamilia.

26. Os recursos interpostos serao examinados e deliberados pelo Conselho de Concessao de Bolsas de 

Estudo.

DO CONSELHO DE CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO

27. A decisao quanto a concessao da Bolsa de Estudo de Assistencia Social (CEBAS) sera emitida por um 

Conselho, denominado Conselho de Concessao de Bolsas de Estudo de Assistencia Social. institui'do pelo 

IDB, formado por um numero impar de pessoas (no mmimo tres), e que podera ser composto por 

profissionais de diferentes setores da lnstitui93o, como: Dire9ao, Contabil, Secretaria, Tesouraria, Gestao 

Social e Pedagogico, que desempenhario as atividades estabelecidas neste Edital (cada setor responsavel 

pelos criterios porventura relacionados com suas fun96es), sem prejui'zo de suas atividades regulates. Sao 

atribui96es do Conselho de Concessao:

27.1. Trabalhar na elabora9ao do material informative sobre os procedimentos;

27.2. Zelar pelo cumprimento do cronograma;

27.3. Apurar, a qualquer tempo, mesmo depois de concedida a Bolsa de Estudo, quaisquer indicios de 

irregularidades no processo, adotando as medidas cabi'veis para a sua corre9ao;

27.4. Preservar a transparencia a corre9ao do processo, evitando interferencias de quaisquer origens;

27.5. Verificar se os responsaveis legais pelo candidate estao adimplentes com o colegio, se cumpriram 

0 contrato firmado e se observaram o regimento institucional.

28. A valida9ao dos trabalhos do Conselho de Concessao sera feita atraves de termo de valida9ao assinado 

pelo(a) Diretor(a) do IDB ou por seu representante legal.

28.1. A valida9ao pela Diretoria podera ser feita, alternativamente, atraves de assinatura/carimbo 

digital ou pelo selo holografico da Entidade.

29. O parecer sera arquivado junto aos demais formuldrios e documentos no prontuario do aluno beneficiado 

com a Bolsa de Estudos, no Setor de Gestao Social - SGS/IDB.

DOS CRITERIOS PARA A CONCESSAO E RENOVACAO DE BOLSAS DE ESTUDO

30. A concessao/renova9ao de Bolsas de Estudo para alunos inscritos neste processo seletivo dependerd dos 

seguintes criterios de sele9ao a serem levados em conta pelo Conselho de Concessao de Bolsas de Estudo:

30.!. Inscrever-se no processo de concessao de Bolsas de Estudo de Assistencia Social, dentro do prazo 

no caso de novos pedidos. Os candidatos a Bolsa de Estudo na Escola Madre Maria Villac, 

antes de se inscreverem, devem ter ciencia do disposto no item I deste Edital;

fixado
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30.2. Comprovar, documentalmente, a renda familiar mensal per capita, nos termos da legislayao em 

vigor (Lei Complementar n® 187/2021), atraves da analise de documentafao comprobatoria e do perfil 

socioeconomico;

30.3. Cumprir o Regimento Interne da Escola, bera como o Contrato de Presta9ao de Services 

Educacionais, em especial quanto ao bom comportamento e h boa postura;

30.4. Manter aproveitamento pleno nos estudos (Avalia9ao Pedagogica), traduzido em: frequencia 

minima exigida, empenho nos estudos e disciplina dentro e fora da sala de aula para aoueles 

candidatos Que ia estudam na Instituicao: e aprova9ao no Processo de Inser9ao (Avalia9ao 

Pedagogica), para aaueles candidatos que pretendem ingressar na Instituicao (EMMV). resneitado 

0 Mumero de vagas:

30.5. Estar adimplente com todas as mensalidades escolares, nos termos da Lei 9.870/1999, se o 

candidate era aluno pagante desta Institui9ao no ano anterior ao que pleiteia a Bolsa de Estudos;

30.6. Cumprir os prazos e exigencias procedimentais deste Edital, tais como prestar declara96es, 

entregar documentos exigidos, comparecer as entrevistas e a avalia9ao pedagogica, atender as 

solicita96es de visitas, dentre outras exigencias;

30.7. Estar inscrito no Cadastre Unico - CadUnico.

31. Durante o processo de concessao/renova9ao de Bolsa de Estudo Social, o Conselho de Concessao de 

Bolsas de Estudo de Assistencia Social atuara com fundamento nas informa96es registradas na Solicita9ao de 

Bolsa de Estudo, que deverao ser comprovadas mediante a entrega da documenta9ao exigida (especificada 

no anexo A deste Edital).

31.1.0 Setor de Gestao Social do Institute Dom Barreto podera, a qualquer tempo, exigir comprova9ao 

ou comptementa9§o das informa96es prestadas, caso sejam consideradas insuflcientes ou sejam 

encontradas inconsistencias.

DA CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ASSISTENCU SOCIAL (CEBASl A

FUNCIONARIOS OU A SEUS FAMILTARES

32. Poderao ser concedidas Bolsas de Estudo de Assistencia Social (CEBAS) tambem a funcionarios ou a 

seus famiiiares, desde que o beneficiario da gratuidade atenda aos criterios socioeconomicos deflnidos na 

legisla9ao (sobretudo no que diz respeito a renda familiar per capita).

DOS CRITERIOS DE DESEMPATE OU CLASSIFICACAO

33. Nos cases de igualdade entre candidatos quanto a Analise Socioeconomica e a Avalia9ao Pedagogica, o 

desempate seri realizado por meio da situa9ao de vulnerabilidade social do grupo familiar.
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33.1. A analise ciassificara apenas os candidatos selecionados de acordo com o numero maximo de 

Bolsas institui'do pela Escola, de modo a resolver os casos de empate.

33.2. 0 estudo poderi considerar alguns dos seguintes criterios: RT = Renda Bruta Total Mensal; PR = 

Proximidade da Residencia; MP = Moradia Propria; MC = Moradia Cedida ou Ocupa9ao Irregular; MF 

= Moradia Ftnanciada; ML = Moradia Locada; PMC = Perda de Moradia (catastrofe); DC = Doen9as 

Cronicas; PCD = Pessoas Com Deficiencia; APF = Ausencia do Provedor Familiar; CV = Condi9ao de 

vulnerabiiidade, de risco pessoal ou social; FXl = Faixa Etaria de Irmaos; GF = Grupo Familiar.

34. Caso ainda persista o empate, na analise da situapao de vulnerabiiidade entre os candidatos ja 

aprovados nas avalia9des socioeconomicas e pedagogicas, poderao ser considerados como criterios de 

desempate:

34.1. A renda per capita de menor valor;

34.2. E, caso persista a mesma c]assiilca9ao, dar-se-a o desempate por meio de sorteio, na 

presen9a dos candidatos on dos responsaveis legais.

DA PERDA DO BENEFICIO DE BOLSA DE ESTUDO

35. 0 responsavel legal pe!o candidato deve atender, obrigatoriamente, as condi95es exigidas para a seIe93o 

e manuten9ao da Bolsa de Estudo Social e nao podera incorrer nas seguintes condi96es:

35.1. Deixar de cumprir as obriga9oes financeiras, no caso de bolsista parcial;

35.2. Deixar de cumprir rigorosamente os prazos de concessao e os procedimentos definidos no Edital 

publicado;

35.3. Nao assinar o Termo de Concessao do Beneficio e Contrato de Presta9ao de Servi90S 

Educacionais, conforme estabelecido em Edital, caso seja contemplado com a Bolsa;

35.4. Estar comprovado, objetivamente, por seus bens e recursos, situa9§o socioeconomica familiar 

contraria ^ situa9§o de vulnerabiiidade, quando de sua habilita9ao;

35.5. For verificado, a qualquer momento, que o responsavel legal pelo candidato usou de m4-fe ou 

falsidade nas informa96es prestadas. Neste caso, o requerente sera acionado judicialmente, aidm de ter a 

Bolsa de Estudo Social cancelada;

35.6. Se o(a) aluno(a) nao mantiver aproveitamento pleno dos estudos, traduzido em: frequencia minima 

exigida, empenho nos estudos e disciplina dentro da sala de aula e fora dela;

35.7. Descumprir o Regiinento Intemo da Escola. em especial quanto ao bom comportamento e a boa 

postura;

35.8. Transferencia ou desistencia do aluno bolsista.

35.9. O Questionario Socioeconomico esteja incomplete e a falia de documenta9ao comprobatoria da 

situa9ao socioeconomica do grupo familiar (descrita no Questionario Socioeconomico), mesmo apos a 

solicita9ao ulterior de complementa9ao de informa96es.
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CRONOGRAMA

36. O Processo de Concessao de Bolsa de Estudos de Assistencia Social sera regido pelos prazos e datas 

estimados no Anexo B do presente Edital.

36.1. Todas as dalas estao sujeitas a altera96es, conforme necessidade de verifica9ao documental, 

realiza9ao de visitas ou ate mesmo para o completo transcurso do procedimento de sele9ao;

36.2. O processo de analise podera ser realizado em um lapso temporal maior, desde que se encerre 

antes do penodo letivo para o qual se pleiteia a Bolsa de Estudos.

37. Todas as a96es previstas no cronograma deverao observar o seguinte horario de atendimento do Setor de 

Gestao Social (SGS): de segunda-feira a sexta-feira, exceto nos dias feriados, das 7h iis 12h e das 13h30min 

as 18li30min.

ADEOUACAO DO PROCESSO DE CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO A LEI N*’13.7Q9/2018

- LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS- LGPD

38. A Lei n° 13.709/2018, Lei Geral de Prote9ao de Dados Pessoais (LGPD), em seu Art. 1°, disp6e sobre 

tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa naturai ou por pessoa juridica de 

direito publico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de iiberdade e de privacidade 

e o livre desenvoivimento da personalidade da pessoa natural.

39. 0 procedimento de que trata esse Edital e instruido com documentos voltados exclusivamente ao 

registro, a valida9ao e a coinprova9ao das informa96es prestadas, em atendimento aos termos da Lei 

Complementar n°. 187/2021.

40. Os documentos recebidos peio Setor de Gestao Social (copias) serao arquivados no prontuario do aluno e 

permanecerao sob sigilo, acessi'veis apenas em caso de consulta solicitada pelo proprio informante ou quando 

necessaria inspe9ao de verifica9ao.

41. Os prontuarios de bolsas de estudo - deferidas ou concedidas - integram o conjunto das informa96es que 

podem ser diligenciadas pelo Ministerio da Educa9ao (MEC) durante o processo de renova9ao do Certificado 

de Entidades Beneficentes de Assistencia Social (CEBAS).

42. Apos 0 prazo previsto na legisIa9ao pertinente, os prontuarios das bolsas de estudo deferidas ou 

concedidas serao exclui'dos, deletados ou passarao pelo processo de anonimiza9ao. Alem disso, os 

documentos serao descartados, na forma legal.

43. A documenta9ao concemente ^ solicita96es indeferidas (bolsas de estudo nao concedidas) que, apos a 

divulga9ao do resultado oficial, nao for retirada em ate I (um) ano, tera os dados deletados e/ou 

anonimizados, e os documentos devidamente descartados.
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DAS DISPOSICOES FINAIS

44. Podera ser indeferido o processo cujo formulario de solicita^ao de Bolsa de Estudo Social e Questionario 

Socioeconomico esteja incomplete e faltando documenta9ao comprobatoria da situa9ao socioeconomica do 

grupo familiar (descrita no Questionario Socioeconomico), mesmo apos a soiicita9ao ulterior de 

coniplementa9ao de informa9des.

45. Salvo disposi9ao em contrario, serao indeferidos, automaticamente, pedidos de Bolsa de Estudo Social 

que, mesmo estando completes, forem entregues fora do prazo estabelecido.

46. A Bolsa de Estudo Social sera concedida levando em considera9ao a anuidade do curso.

47. Confoime §2°, Art. 18, Lei Complementar n°187/2021, o processo de Concessao/renova9ao de Bolsa de 

Estudo de Assistencia Social (CEBAS) dispQe que:

0 atendimento ao prinefpio da universalidade na area da educa9ao pressupoe a sele9ao de 

bolsistas segundo o perfil socioeconomico, sem qualquer forma de discrimina9ao, 

segrega9ao ou diferencia9ao, vedada a utiliza9ao de criterios etnicos, religiosos, 

corporativos, politicos ou quaisquer outros que affontem esse perfil, ressalvados os 

estabelecidos na legisla9ao vigente, em especial na Lei n° 12.711, de 29 de agosto de 2012.

48. A administra9ao do presente processo de Concessao de Bolsas de Estudo sera realizada pelo Conselho de 

Concessao de Bolsas de Estudo.

48.1. Os casos omissos neste Edital, ou que necessitarem de interpreta93o, serao decididos pelo Conselho 

de Concessao de Bolsas de Estudo e, em especial, pela Dire9ao do Institute Dom Barreto.

49. Este Edital entra em vigor na data de sua publica9ao.

Teresina, 17 de agosto de 2022

t/yVNoaoXOi/ CtOnLViO, (<»rr>cv>ct/r<o c£ju fo^vto^
Marcela Clarissa Damascene Rangel de Farias

DIRETORA

11



PROCESSO DE CONCESSAO DE

BOLSAS DE ESTUDO DE CARATER SOCIAL - BOLSAS CEBAS

SETOR DE GESTAO SOCIAL DO INSTITUTO DOM BARRETO - SGS/IDB

ANEXO A

Institute Dom Barreto (IDB)

Escola Madre Maria Villac (EMMV)

RELACAO DE DOCUMENTOS

Para participafao no Processo Seletivo e exigida a apresenta9ao da documenta^ao completa do grupo 

familiar. Observe onde est^ descrita a documentafao especifica para o seu grupo familiar, fazendo referencia, 

quando necessario, a esta rela^So de documentos. Os documentos deverao ser apresentados em CAPIAS 

LEGIVEIS e nSo ser3o devolvidos.

1. DOCUMENTOS DE mENTIFICACAO DO ALUNO E MENORES DE 18 ANOS 

RG e CPF (obrigatorio para o candidate);

%/ Certidao de Nascimento de todos os membros do grupo familiar menores de 18 anos, (exceto o 
candidate);

✓ SE ORFAO DE PAI E/OU MAE: Declara?ao de beneficiario do INSS.

2. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO DO GRUPO FAMILIAR

‘Guarda Compartilhada; entende-se por guarda compartilhada a guarda jurfdica atribufda a ambos os genitores, cuja renda femiliar 
deve ser analisada da seguinte forma:
a) NSo havendo obriga9ao de pagamento de pensSo alimenticia por nenhuma das partes, portanto somente uma divisSo de despesas, a 
renda familiar deve ser analisada com base na renda daquele com quern a crianfa/adolescente passa a maior parte do tempo, sendo 
que 0 ouiro genitor deve apresentar uma deciarafSo com os gastos mensais com o aluno.

b) Se a obrigatfSo do pagamento dc pensSo alimenticia recair para um dos genitores, a renda familiar deve ser analisada com base na 
renda do genitor que a recebe em nome do(s) filho(s). considerando, ainda, o valor correspondente a pensSo alimentlcia.

2.1 DOCUMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PARA TODOS OS MEMBROS DO GRUPO

FAMILIAR MAIORES DE 18 ANOS

Caso 0 membro do grupo familiar possua mais de uma fonte de renda, devera apresentar a comprovafao de 

todas.

i/ RG e CPF ou CNH de todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos;
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^ Comprovante dc separa9ao ou de divorcio dos pais, no caso de um deles nao constar no gnipo 
familiar;

Certidao de Casamento dos componentes do grupo familiar que sao legaimente casados. Se 
houver Uniao Estavel no grupo familiar, anexar Escritura Publica ou Declara9ao de proprio punho, 
feita por um dos conjuges e assinada por ambos, que comprove o estado civil e/ou Declara^ao de 
Uniao Estavel por contrato ou por permanencia:

>/ Certidao de Obito em caso de falecimento de integrante do grupo familiar.

^ Comprovante/Folha Resumo do CadUnico:

• Anexar o comprovante/folha resumo atualizado;

• As informa^des prestadas pelo titular ao CadUnicotem validade de dois anos, 
contados a partir da data da ultima atualiza^ao, sendo necessaria, apos esse pen'odo, sua 
atualiza9ao ou revalidagao presencial junto ao CRAS.

• Caso nao tenha o cadastro no CadUnico, providenciar junto ao CRAS.

^ Imposto sobre a Renda - Pessoa Fisica (Exercicio 2022; Ano-Calendario 2021, ou seja, 
ATUALIZADO);

• Declarante - Formulario complete da Declara^ao de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
Pessoa Fisica e Recibo de Entrega da DecIara9ao de Ajuste Anual;

• Dependente - Os membros do grupo familiar que constarem como dependentes apresentar 
0 IRPF do respectivo declarante:

• Isento - Situa9ao da Declara93o IRPF 2022, com a seguinte informa9ao: “Sua dec]ara9ao 
nao consta na base de dados da Receita Federal” a ser impressa no site: 
https://servicos-receita.fazenda.gov-br/Servicos/ConsRest/Atual.aDD/paginas/index.asp

Cadastro Nacional de Informa9oes Sociais, obtido no sitei 
httDs://meu.inss.aov.br/centraL/index.html#/

✓ CMS

Declara93o de Beneficiario do INSS obtido no site: httDs://meu.inss.gov.br/central/index.html#/

%/ Certidao oegativa ou positiva do Registro de Veiculos: retirar nas agencies do DETRAN - 
Pessoa Fisica e Juridica, ou retirar no site do DETRAN de Sao Paulo: hrtp://www.detran.sp.gov.br

• Caso 0 veiculo em que a familia utiliza nao esteja registrado em nome de algum membro 
do grupo familiar, apresentado o CRLV do veiculo utilizado.

v' Registrato CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro. forneddo pelo Banco Central 
que informa todas as contas bancarias que constam em nome do cidadao, obtido no site: 
https://registraco.bcb.gov.br/registrato/login/

Extratos bancarios (de todas as comas que constarem como ativas no seu Registrato) dos 3 (tres) 
ultimos meses anteriores a data da entrevista. Caso nao possuam conta, emitir certidao negativa 
no site: bnps://\\\vvv3.bcb,gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS

3. INFORMACOES RESIDENCIAIS

✓ Comprovante do tipo de moradia:

• Propria - registro de imovei, declara9ao de compra e venda ou declara9ao da associa9ao de 
moradores:
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• Cedida - apresentar declara9ao do proprietario do imovel, juntamente com o RG, o CPF e o 
comprovante de residencia dele (informar tambem o grau de parentesco/relafao pessoal 
deste com o candidate, e desde quando a moradia e cedida);

• Posse - apresentar declara^ao de posseou declara^ao da associa9ao de moradores;
• Aluguel - quando nao possuir contrato de aiuguel ou recibo, devera entregar declarafSo do 

proprietario do imove! atestando o tipo de moradia/domicilio em que reside, juntamente 
com RG e CPF do declarante;

• Agregado - apresentar termo de posse ou declarafao de compra e venda do imdvel ou 
registro de imovel no nome do proprietario.

4. COMPROVANTES DE RENDA

Cada membro do grupo familiar deve ser enquadrado em uma ou mais op^des a seguir (Exemplo: um 
membro do grupo familiar que e assalariado e profissional liberal deve apresentar a documenta9ao referente 
a ambos os tipos de renda):

4.1. Assalariados

^ Tres uitimos contracheques recebidos anteriores ao prazo para a entrega dos documentos.

4.2. Autonomos ou Profissionais Liberals:

Deciaraqao anual de faturajnento, assinada pelo contador. 
Obs.: Prestadores de serviqo; apresentar contrato.

43. Socios e/ou Proprietirios de Empresa

Pro-labore dos 03 (tres) uitimos meses; 
v' Declara9ao anual de faturamento, assinada pelo contador;

Contrato Social da Empresa;
Declara9ao do Imposto de Renda de Pessoa Jun’dica - IRPJ;
GPS (Guia de Previdencia Social);
Demonstrativo de Resultado e Baian90 e Cotas de empresa ativa - Apresentar:

• Comprovante de Inscri9ao e de Situa9ao Cadastral de Pessoa Juridica,
site:

littD://servicos.receita.Fa2enda.gov.br/Servicos/cnDireva/CnDireva Solici
obtido de consultameiopor no

tacao.asp

• Declara9ao de Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ.

• Cotas de empresa sem movimentaqao financeira (paralisada);Apresentar 
documento comprobatorio.

4.4. Aposentados e/ou nensionistas

f/ INSS - Apresentar exlrato, dos tres uitimos meses, do pagamento de beneficio, obtido por meio de 
consulta no s/?g.~lutps://mou.inss.gov.br/central/index.html#/

%/ Outras fontes pagadoras (servidores, militares, federais, estaduais ou municipais) - Entregar os tres 
uitimos comprovantes de pagamento.

Obs.: Nao serao aceitos apenas extratos bancarios.

4.5. Beneficios sociais (Politicas Piiblicas)

14



^ Extrato do BenefTcio de Presta9ao Continuada (INSS).
Auxi'lio Emergencial: Extrato banc^io do pagamento do beneficio.

4.6. Beneficios temporarios do INSS (exempio; Auxi'lio Doenfa)

^ Extrato recente (mes vigente) do pagamento de beneficio obtido por meio de consulta no siie\ 
hltps://meu.inss,gov.br/central/index-htiTil#/

Obs.: Nao serao aceitos apeoas extratos bancarios.

4.7. Estagio. Monitoria e/ou Pesouisa

Estagio e/oii monitoria; contrato ou declaragao do local onde desempenha a atividade com periodo 
de vigencia e respectiva remunerafao.
Pesquisa: dectarafSo do professor ou extratos de pagamentos dos orgSos de fomento (CNPQ, 
FAPERJ, CAPES), contendo periodo de vigencia e respectiva remuneragao.

4.8. Pensoes alimenti'cias

^ Decisao judicial - determinando o pagamento de pensao alimenticia, juntamente com a dec!ara9ao 
de recebimento e o comprovante de depositos bancarios dos tres ultimos meses.

^ Contracheque - pensao alimenticia via descontos, anexar contracheques dos tres ultimos meses.

ATENQAO: Na ausencia dos documentos supracitados, sera necessario apresentar documenta^So 
completa do genitor que nao conste no grupo familiar (Ver Anexo 1).

4.9. Aluguel e/ou Arrendamento de Bens Moveis e Imoveis

^ Contrato de locagao ou arrendamento devidamente registrado em cartorio, acompanhado do ultimo 
comprovante de recebimento e/ou recibo.

4.10. Descmpregado

>/ Em caso de afastamento do trabalho nos ultimos doze meses, apresentar rescisao do contrato de 
trabalho.

>/ Declara9ao de ausencia de renda.

4.11. Se trabalhador do mercado informal, bicos e outros rendimentos:

^ Declara9ao com atividade desenvolvida. constando o rendimento medio dos ultimos 03 (tres) meses. 
^ Se motorista de aplicativo (exempio: UBER, 99POP etc.) apresentar extrato emitido via aplicativo no 

qual esta vincuiado, demonstrando a remunera9ao dos 03 (tres) ultimos meses (Declara9ao Original) 
e declara9ao de gastos/custos.

4.12. Se nao exercer Qualauer atividade remunerada;

>/ Declara9ao de Nao Renda, feita de proprio punho ou digitada.

4.14. Microempreendedor Individual - MEI

>/ Certificado de Condi9ao de Microempreendedor Individual.
^ Declara9ao Anual do Simples, obtida por meio de consulta no site 

http://www8.receita,fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/dasnsimei.app/defauit.aspx e
as 03 (tres) ultimas Guias de Recolhimento do INSS (Institute Nacional de Seguridade Social), 
compativeis com a renda declarada.
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Relatorio Mensal de Receitas (disponivel no portal do Microempreendedor Individual} 
htlps://wvv\v.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/RELATQRIQ MENSAL DAS RECE
ITAS I3RUTAS.doc

4.15. Em caso de Empresa Inativa ou cm Baixa;

^ Apresentar declarafao registrada na Junta Comercial ou Prefeitura, retirada no munici'pio - sede da 
empresa.

4.16. Outros tipos de renda recebida de terceiros;

^ Declara9ao de auxilio financeiro, feita a proprio punho, informando o valor mensal, o grau de 
parentesco com o candidate e desde quando a ajuda € oferecida. Devera ser anexada a copia do RO e 
do comprovante de residencia do declarante.

4.17. Atividade rural

^ Comprovante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais informando a renda bruta anual e/ou mensal. 
Esse documento devera ser solicitado junto ao Sindicato de sua cidade.

5. DESPESAS

Contadeluz;
Conta de gas (encanado); 

i/ Conta de agua;
i/ Contas de telefones (fixes e/ou celulares), de todas as linhas usadas pelos membros do grupo 

familiar;
v' Comprovante de pagamento de aluguel e/ou financiamento de imovel (amortiza^ao de emprestimos 

imobiliarios);
Comprovante de pagamento de condominio; 

i/ Comprovante de pagamento de IPTU e IPVA (somente parcelamento); 
t/ Comprovante de pagamento de piano de saude; 
t/ Comprovante de pagamento referente a gastos com educa9ao;

Comprovante de pagamento de pensao alimenti'cia; 
i/ Extrato de cartao de credito (pagina contendo o total da fatura, nao apresentar o detalhamento); 
i/ Comprovante de pagamento referente a empregado domestico;

Contas de TV a cabo e/ou Internet;
Presta9oes e seguro de automoveis;
Comprovantes de pagamento de medicamentos (uso contmuo);
Comprovante de pagamento de combustivel;
Outros comprovantes que julgue necessMo, conforme situa9ao apresentada.
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ANEXO 1

6. PENSAO ALIMENTICIA

Solicitamos aten9ao as exigencias de documentos referentes a comprova9ao de Pensao Alimenticia paga aos 
membros do grupo familiar, de acordo com o caso.

✓ Comprovaate do pagamento da Pensao Alimenticia Judicial:

• Desconto em contracheque - 03 (tres) ultimos contracheques atualizados do responsavel 
pelo pagamento;

• Senten9a Judicial de Alimentos + 03 (tres) ultimos extratos/depositos bancarios de quern 
recebe o pagamento.

✓ Comprovante do pagamento da Pensao Alimenticia Extrajudicial;

Documentos do eenitor que nao reside com o grupo familiar:

• Declara9ao sobre pagamento de pens3o alimenticia extrajudicial (emitida pelo responsavel 
pelo pagamento);

• Documento de identifica9ao com CPF;

• Comprovante de residencia;

Cadastre Nacional de Informa96es Sociais, obtido no sitei 
httDs://meu, inss.gov.br/central/index,html#/

• CNIS

• IRPF;

• Comprovante de rendimentos - documenta9ao de Renda Formal ou Informal (Ex.: 
contracheque, decIara9ao de trabalho informal, pro-labore, extrato de benefTcio do INSS 
etc.).

Documento comprobatorio de quern recebe o pagamento da PensSo Alimenticia:

• Comprovante de deposito/extrato bancirio dos ultimos 03(trls) meses contendo o 
recebimento da Pensao Alimenticia.
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ANEXO B

DATASETAPAS

17/08/2022Publica9ao do Edital

Entrevista Socioeconomica- A data da entrevista 

referente a cada aluno sera enviada \\&App Familia

Institute Dorn Barreto;

Periodo de 23/08/2022 a 31/08/2022

Escola Madre Maria Villac:IDB.

Periodo de 08/09/2022 a 31/10/2022

Inscri96es para novas solicita96es IDB 17/08/2022 3 26/10/2022

Entrevista Socioeconomica - Novas solicita96es IDB 07 e 08/11/2022

Escola Madre Maria Villac: 10/11/2022Resultado parcial

Institute Dom Barreto: lO/11/2022

Escola Madre Maria Villac e Institute Dom Barreto:Prazo para Recurso

10/11/2022 a 14/11/2022

Escola Madre Maria Villac e Institute Dom Barreto:Resultado pos-analise de Recurso

16/11/2022

Matricula CONFORME O CALENDARIO ESCOLAR
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