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EDITAL Nº 001/2019 – BOLSAS DE ESTUDO CEBAS 2019 
 
 

 
A Escola Técnica Santa Casa BH, em consonância com a Política de Concessão de Gratuidade Escolar, 
definida a partir da Política Pública de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – 
CEBAS –, bem como com a legislação em vigor, torna público o edital do processo seletivo para 
concessão de bolsas de estudo CEBAS para o ano letivo de 2019. 
 
 
 
CAPÍTULO I – INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º - O presente edital destina-se a regular a concessão de bolsas de estudo CEBAS pela Escola 
Técnica Santa Casa BH para o curso técnico de Farmácia, com início no segundo semestre de 2019. 
 
 
Art. 2º  
- Os critérios básicos para a concessão das referidas bolsas encontram-se na Lei 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868, de 15 de outubro de 2013, e pelo Decreto Federal 8.242, de 
23 de maio de 2014. 
 
Art. 3º - A Escola Técnica Santa Casa BH assegura que a seleção dos bolsistas será feita segundo o 
critério socioeconômico definido na Lei no 12.101, de 2009, sem qualquer forma de discriminação, 
segregação ou diferenciação, vedada a utilização de critérios étnicos, religiosos, corporativos, políticos, 
ou quaisquer outros que afrontem esse princípio. 
 
Art. 4º - As normas institucionais, a formação de turmas e a disponibilidade de vagas também são 
critérios que fundamentam o presente processo seletivo. 
 
Art. 5º - O cumprimento de todos os critérios de seleção definidos neste edital, incluindo o cumprimento 
dos prazos e a apresentação de toda a documentação exigida, é obrigatório para possibilitar a concessão 
das bolsas de estudo CEBAS. 
 
 
 
CAPÍTULO II – CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO CEBAS 
 
Art. 6º - Todas as solicitações de bolsa de estudo CEBAS serão submetidas à avaliação socioeconômica 
das famílias, conforme os critérios previstos pela legislação e de acordo com as normas institucionais, 
enquanto houver vagas.  
 
Parágrafo único. A lista de documentos necessários está descrita em anexo a esse edital e poderá ser 
modificada por meio da publicação de novo anexo. 
 
Art. 7º - O candidato deverá comprovar renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até 1½ (um e 
meio) salários-mínimos para concorrer à bolsa integral de 100%, e de até 3 (três) salários-mínimos para 
concorrer à bolsa parcial de 50%. 
 
Parágrafo único: Entende-se como grupo familiar, além do (a) próprio (a) candidato (a) à bolsa, o 
conjunto de pessoas que residem na mesma moradia do (a) candidato (a) e que, cumulativamente, 
usufruem da renda bruta familiar mensal. 
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Art. 8º - A bolsa de estudo CEBAS terá duração anual conforme o ano letivo da Instituição, abrangendo 
somente as parcelas mensais da anuidade escolar para ano letivo de 2019. 
 
 
CAPÍTULO III – ETAPAS PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO CEBAS 
 
Art. 9º - As bolsas de estudo CEBAS serão concedidas mediante o cumprimento das etapas que se 
seguem: 
 

ETAPA DATA LOCAL 

Publicação do Edital 24/06/2019 Site SCBH 
http://www.santacasabh.org.br 

Apresentação da 
documentação 
comprobatória pelo 
responsável financeiro 
(Apêndice I) e 
preenchimento do 
formulário  
 

01/07 a 24/07 de 2019  
Segunda feira, de 14:30h às 
20:00h; 
Terça a sexta feira, de 08:30h 
às 13:30h  

Santa Casa de Belo Horizonte 
– Unidade de Ensino e 
Pesquisa 
Rua Domingos Vieira, 590, 
Santa Efigênia, BH – MG 

Entrevistas 01/07 a 24/07/2019  
(até o preenchimento das 
vagas)  

Santa Casa Belo Horizonte 
Ensino e Pesquisa 
Rua Domingos Vieira, 590, 
Santa Efigênia, BH – MG 
 

Divulgação do resultado de 
concessão de bolsas 
CEBAS 
 

31/07/2019 Site SCBH 
http://www.santacasabh.org.br 

Assinatura do contrato pelo 
responsável financeiro 

No ato da matrícula  Santa Casa de Belo Horizonte 
– Unidade de Ensino e 
Pesquisa 
Rua Domingos Vieira, 590, 
Santa Efigênia, BH – MG 

 
§ 1º - O candidato que deixar de cumprir quaisquer dos prazos e etapas descritas será automaticamente 
considerado desistente do processo. 
§ 2º - Caberá recurso contra decisão do resultado de concessão de bolsas CEBAS no prazo de 05 
(cinco) dias corridos a contar da publicação do respectivo resultado. 
§ 3º - O Recurso será apreciado pela Escola Técnica Santa Casa BH no prazo de 05 (cinco) dias. 
§ 4º - Em caso de empate de dois ou mais candidatos na última colocação, o desempate será feito por: 
 - maior proximidade da residência do candidato em relação à Unidade de Ensino e Pesquisa da 
SCBH;  

-  prevalecendo o empate, sorteio. 
 
Art. 10 - A concessão de bolsa de estudo CEBAS só será efetivada mediante a assinatura do contrato 
entre o responsável financeiro e a Escola Técnica Santa Casa BH. 
 
Art. 11 - Se o Setor de Serviço Social da Santa Casa BH, unidade Ensino e Pesquisa, julgar necessário, 
será realizado visita domiciliar, a qualquer tempo, pela assistente social. 
 
Art. 12 - Se o Setor de Serviço Social da Santa Casa BH, unidade Ensino e Pesquisa, julgar necessário, 
serão solicitados, a qualquer tempo, outros documentos que entender cabíveis. 

http://www.santacasabh.org.br/
http://www.santacasabh.org.br/
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CAPÍTULO IV – DO INDEFERIMENTO 
 
Art. 13 - São critérios de indeferimento: 
I - indisponibilidade de vagas; 
II – não enquadramento da família no perfil socioeconômico previsto na legislação vigente e de acordo 
com as normas institucionais; 
III - não comprovação das informações prestadas no formulário socioeconômico dentro do prazo 
estabelecido neste edital. 
 
Parágrafo único: A apresentação de informação ou documentação incompleta, ilegível, inidônea, 
inverídica ou fraudulenta resultará no indeferimento automático da solicitação. 
 
 
 
CAPÍTULO V – DO CANCELAMENTO 
 
Art. 14 - A bolsa de estudo CEBAS será cancelada quando o (a) aluno (a) e/ou responsável financeiro: 
I – Deixar de efetivar a matrícula no prazo definido pela Unidade de Ensino e Pesquisa da SCBH; 
II – Se comprovada inidoneidade ou falsidade de documento e/ou informação prestada pelo responsável 
financeiro; 
III – Por solicitação do responsável legal; 
IV – Por decisão judicial; 
V – Pela evasão escolar, transferência ou conclusão do curso pelo (a) aluno (a) bolsista; 
VI – A partir de modificação significativa na condição socioeconômica familiar; 
VII – Em caso de falecimento do (a) aluno (a) bolsista. 
 
 
 
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 15 - Só serão analisados os processos que estejam devidamente preenchidos e com a apresentação 
de toda a documentação solicitada, dentro do prazo estabelecido. 
 
§ 1º - A veracidade das informações e da documentação apresentada é de inteira responsabilidade do 
requerente, sem prejuízo das demais implicações legais previstas no cap. III do Código Penal Brasileiro. 
 
§ 2º - O requerente tem garantia de sigilo com relação às informações e à documentação apresentadas 
ao Setor de Serviço Social da Escola Técnica Santa Casa BH. 
 
§ 3º - A documentação entregue não será devolvida em hipótese alguma, mesmo quando o pedido for 
indeferido ou a matrícula não for efetivada pelo responsável financeiro. Toda documentação será 
arquivada pelo Setor de Serviço Social. 
 
Art. 16 - Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Belo Horizonte, 24 de junho de 2019. 
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ANEXO I – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
Documentos pessoais de todo o grupo familiar: 
- Registro Geral – RG – (documento de identidade); 
- Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
- Certidão de Casamento ou de União Estável, ou de Divórcio, ou ainda Certidão de Nascimento, caso 
seja solteiro (a); 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Apenas as cópias das páginas com os dados de 
identificação, a foto, o último registro e a página subsequente da CTPS deverão ser anexadas. Os 
membros do grupo familiar que nunca tiveram vínculo formal de emprego (carteira de trabalho assinada) 
deverão anexar as mesmas cópias da CTPS. 
- Para as crianças e/ou adolescentes do grupo familiar: Certidão de Nascimento. 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Caso um (a) ou mais membros do grupo familiar tenha um ou mais 
documentos pessoais perdidos, furtados ou roubados, deverá ser anexado Boletim de Ocorrência. 
 
Comprovantes de rendimento: 
- Trabalhadores que possuem vínculo empregatício formal deverão anexar cópia dos três últimos 
contracheques, se a remuneração for fixa, ou dos seis últimos contracheques, se a remuneração for 
variável; 
- Profissionais autônomos e empresários deverão anexar a Declaração Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos – DECORE –, a ser emitida por profissional contador (a), em modelo atualizado e digital 
com os rendimentos dos três últimos meses, se a remuneração for fixa, ou dos seis últimos meses, se a 
remuneração for variável, incluindo a divisão de lucros da empresa; 
- Aposentados (as), pensionistas e demais beneficiários (as) da Previdência Social deverão anexar cópia 
do extrato oficial de benefício do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 
- Proprietários (as) de imóveis alugados ou arrendados deverão anexar cópia do recibo com a renda 
proveniente do aluguel ou arrendamento; 
- Membros do grupo familiar que estiverem desempregados deverão anexar cópia da rescisão do 
contrato de trabalho, do comprovante de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – e 
da previsão de parcelas do Seguro-desemprego. 
- Trabalhadores (as) informais deverão anexar Declaração de Recebimento de Rendimentos Informais, 
conforme modelo disponível no Setor de Serviço Social. 
- Crianças e adolescentes que recebem pensão alimentícia deverão anexar comprovante; caso a pensão 
alimentícia seja informal, deverá ser anexada Declaração de Pensão Alimentícia Informal, conforme 
modelo disponível no Setor de Serviço Social. 
- Membros do grupo familiar que recebem auxílio financeiro de terceiros, familiares ou não, deverão 
anexar Declaração de Recebimento de Auxílio Financeiro, conforme modelo disponível no Setor de 
Serviço Social. 
- Todas as crianças e adolescentes do grupo familiar que não recebem pensão alimentícia deverão 
anexar Declaração de Não Recebimento de Pensão Alimentícia, conforme modelo disponível no Setor de 
Serviço Social. 
- Todos os membros do grupo familiar com 18 anos ou mais e que não possuem rendimentos deverão 
apresentar Declaração de Não Exercício de Atividade Remunerada, conforme modelo disponível no 
Setor de Serviço Social. 
 
Declaração do Imposto de Renda: cópia completa da declaração de Imposto de Renda – IR – de todas 
as pessoas do grupo familiar que declaram, referente ao exercício 2018, ano-calendário 2017, com 
canhoto autenticado e recibo de entrega, ainda que zerados. Os membros do grupo familiar que 
possuem 18 anos ou mais e que não declaram IR deverão comprovar sua isenção, por meio de 
declaração a ser emitida no site da Receita Federal. Deverá ser anexada cópia dos documentos 
referentes aos bens imóveis declarados, isto é, dos recibos com a renda proveniente do aluguel ou 
arrendamento ou Declaração de imóvel atestando que o mesmo não gera rendimentos, conforme modelo 
disponível no Setor de Serviço Social da Escola. 
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Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica: cópia completa da última 
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ –, com canhoto autenticado e 
recibo de entrega, ainda que zerada. Se a empresa estiver inativa, comprovar por meio de Declaração de 
Inatividade ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ. 
 
Comprovantes de despesas: cópia de todas as despesas mensais da família; faturas das contas de 
água, luz, telefone, condomínio, televisão por assinatura, contrato e recibo de pagamento de aluguel, 
recibo de pagamento de financiamento de imóvel e/ou automóvel, última guia do Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU –, última guia do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 
–, despesas com alimentação, educação, saúde e outras que a família considerar relevantes. 
 
Outros: caso o grupo familiar resida em uma moradia cedida por terceiros, familiares ou não, deverá ser 
anexada Declaração de Moradia Cedida, conforme modelo disponível no Setor de Serviço Social. 
Pessoas com deficiência e/ou que possuem alguma doença deverão apresentar cópia do laudo médico, 
devidamente assinado e carimbado, constando a Classificação Internacional de Doenças – CID – da 
deficiência e/ou doença. 
 


