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EDITAL 001/2018 

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS – 
Departamento Regional SESI Goiás 

 

O Serviço Social da Indústria – SESI/GO, inscrito no CNPJ 03.786.187/0001-99, em 

cumprimento de seu Regulamento - Capítulo I art. 6º § 1º, 2º e 3º, atualizado pelo 

decreto nº. 6.637, de 05 de novembro de 2008, torna público o Edital para 

manutenção e/ou concessão de Bolsas de Estudos para o Ensino Médio Articulado 

com a Educação Profissional - EBEP, referente ao ano letivo de 2019. 

 

I – DAS INFORMAÇÕES GERAIS    

 

O presente Edital regulamenta a continuidade da concessão de Bolsas de 

Estudos integrais (100%) oferecidas aos alunos já contemplados para o ano letivo 

de 2018, sejam eles dependentes de trabalhadores da indústria ou egressos da 

comunidade. 

As Bolsas de Estudos de que trata este Edital abrangem o valor da anuidade 

escolar, ou seja, isentam os valores das mensalidades, mas não cobrem custos 

extraclasses, como passeios, eventos, uniformes, material didático, dentre outros.  

Para manutenção do benefício, será indispensável a comprovação de vínculo 

com as empresas industriais, a cada 6 (seis) meses. Deixando de ser dependente de 

industriário, o aluno poderá concluir o ano na condição de aluno da comunidade. 

 

A documentação apresentada para o processo das vagas remanescentes será 

analisada considerando-se a condição socioeconômica do grupo familiar do aluno (o 

número de pessoas da família na mesma residência) e o seu desempenho 

acadêmico.  

 

As Bolsas de Estudos não se constituem direito adquirido, pois a sua validade 

é de 1(um) ano, podendo ser canceladas a qualquer tempo, desde que não sejam 

observadas as regras apresentadas no presente edital. 
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II – DAS BOLSAS E DOS REQUISITOS    

O SESI disponibilizará Bolsas de Estudos de 100% (cem por cento) sobre o 

valor das anuidades escolares para o Ensino Médio, modalidade EBEP. 

As Bolsas de Estudos oferecidas neste Edital serão concedidas observando-o 

os seguintes requisitos: 

1– aos alunos que já foram beneficiados com as bolsas de estudos no ano 

letivo de 2018 e que tenham alcançado a média igual ou superior a 60 (sessenta) 

pontos em Língua Portuguesa e Matemática, em 2018; 

1.1 - para as bolsas que serão disponibilizadas a partir de 2019, a média exigida 

no desempenho acadêmico em Língua Portuguesa e Matemática será 70 

(setenta). 

2 – Caso haja vagas remanescentes, serão destinadas aos novos candidatos das 

primeiras e segundas séries: 

a) que possuam renda bruta familiar mensal “per capita”, igual ou inferior a 

um salário mínimo e meio; 

 

b) matriculados nas Escolas SESI, na modalidade EBEP, na condição de 

dependentes de industriários, com CNPJ indústria; 

 

c) que tenham preenchido corretamente o formulário socioeconômico, 
disponível nas Secretarias das Unidades Escolares e que tenham entregado a 
documentação completa (conforme anexo I) na data previamente divulgada.  

 
3 – Aos alunos que tenham sido aprovados no desempenho acadêmico, a partir 
da análise do rendimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática, tendo 
como referência a Média Final, que deverá ser igual ou superior a 60 (sessenta), 
retirada a partir do boletim escolar desses alunos. 

4 - Não preenchendo o quantitativo de bolsas com alunos matriculados, será 
aberto período de inscrição, para novos alunos. 

5 - Após todo esse processo, caso haja bolsas não utilizadas por uma 
determinada Unidade Escolar, essas serão remanejadas para uma nova 
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Unidade, conforme deliberações da Diretoria de Educação e Tecnologia 
SESI/SENAI e Gerência de Educação Básica e Continuada do SESI. 

 

III – NÚMERO DE BOLSAS POR UNIDADE ESCOLAR    

 

O SESI disponibilizará 720 bolsas para o ano letivo de 2019, divididas entre suas 
Escolas, conforme o quadro abaixo: 

 

Unidade Escolar Qtde. de 
Bolsas 

SESI/SENAI Aparecida de 
Goiânia 

95 

SESI Canaã 100 
SESI Itumbiara 100 
SESI/SENAI Dr. Celso Charuri 55 
SESI Jundiaí 160 
SESI/SENAI Catalão 100 
SESI/SENAI Niquelândia 60 
SESI/SENAI Rio Verde 50 
TOTAL 720 

 

 

IV – DAS INSCRIÇÕES    

 

Situação 1 – Alunos bolsistas 2018: 

O responsável pelo aluno já contemplado pela bolsa deverá realizar a 
inscrição para continuidade do benefício, preenchendo o formulário 
socioeconômico disponível na Secretaria Escolar, entregando nesse mesmo local o 
formulário preenchido, dentro do prazo estabelecido no item VI deste Edital. 

Situação 2 – Alunos não bolsistas em 2018 

Caso haja vagas remanescentes, o responsável pelo aluno deverá realizar a 
inscrição, para concessão de Bolsa de Estudo, preenchendo o formulário 
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socioeconômico disponível na secretaria escolar das Unidades que oferecem a 
modalidade EBEP e entregar juntamente com a documentação comprobatória 
descrita no anexo I deste Edital. 

O preenchimento do formulário e a entrega da documentação comprobatória 
deverão seguir os prazos estabelecidos no item VI deste Edital. 

É de inteira responsabilidade dos responsáveis dos alunos conferir os 
documentos exigidos neste Edital e buscar informações na Escola do SESI antes da 
data de entrega, pois serão desclassificados nessa etapa os candidatos que não 
preencherem corretamente o formulário ou não entregarem toda a documentação 
comprobatória solicitada. 

 

V – DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS    

 

Situação 1 – Alunos bolsistas 2018: 

Os candidatos que tenham sido contemplados com o benefício para o ano 
letivo de 2018 deverão preencher novo formulário, manifestando interesse em 
continuar com as bolsas de estudos. Em seguida, o desempenho acadêmico será 
analisado conforme orientações a seguir: 

1.1 - DESEMPENHO ACADÊMICO – Os candidatos já contemplados com as bolsas 
de estudos para o ano letivo de 2018 serão submetidos a uma única fase para 
continuidade do benefício em 2019: Análise de desempenho acadêmico.  
 

O desempenho acadêmico tem por finalidade verificar o resultado dos 
candidatos nas disciplinas - Língua Portuguesa e Matemática, com relação à série 
que estão cursando, usando como referência as notas fechadas no boletim escolar 
até o terceiro bimestre. 

 

A análise acontecerá da seguinte maneira: 

Média Língua Portuguesa (MLP):      n1+n2+n3  

                   3 

Média Matemática (MM) : n1+n2+n3  

          3 

Média Final do Aluno = MLP + MM 

         2 
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Ex: 

Aluno 1 N1 N2 N3 MLP 
Língua 
Portuguesa 

70 60 50 60 

 N1 N2 N3 MM 
Matemática 80 40 90 70 
Média Final Aluno 1 = 60 + 70 /2 = 65 

 
Como essa fase é única, somente os candidatos que obtiverem médias iguais 

ou superiores a 60 (sessenta) continuarão com o benefício para o ano letivo de 
2019.  

Vale a ressalva que, caso um aluno seja reprovado ou fique em progressão 
parcial em qualquer disciplina no ano letivo de 2018, perderá o direito a bolsa de 
estudos para o ano letivo de 2019. 
 
Situação 2 – Alunos não bolsistas em 2018 

Caso existam vagas disponíveis após essa etapa, serão disponibilizadas aos 
alunos não bolsistas matriculados em 2018 nas unidades escolares nas primeiras e 
segundas séries, seguindo os seguintes critérios: 

 
2.1 - ANÁLISE SOCIOECONÔMICA – Nessa primeira fase, os responsáveis pelos 
alunos entregarão os formulários socioeconômicos totalmente preenchidos, com as 
respectivas comprovações na Secretaria Escolar, quando serão observados os 
seguintes itens: 
 
a) renda bruta do grupo familiar (número de pessoas da família na mesma 

residência);  
b) situação de moradia; 
c) existência de doenças crônicas no grupo familiar (doença grave no grupo familiar 

devidamente comprovada por meio de atestado médico contendo o código da 
doença (CID) e tipo de tratamento); 

d) existência de outro membro do grupo familiar fazendo curso regular em escola 
particular de educação básica ou ensino superior; 

e) número de componentes do grupo familiar. 
 

Nessa fase eliminatória, os candidatos serão classificados em ordem 
crescente, de acordo com a análise socioeconômica. Dessa forma, participarão da 
próxima etapa somente aqueles que atenderem ao critério de “renda bruta familiar 
mensal “per capita” de até 1 salário mínimo e meio”. 
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Caso seja necessário, o responsável legal pelo aluno poderá ser chamado para 
prestar algum esclarecimento acerca da documentação apresentada. 
 
 
 

2.2 - DESEMPENHO ACADÊMICO – Os candidatos classificados na primeira etapa – 
Análise Socioeconômica - serão submetidos a uma análise de desempenho 
acadêmico, sendo classificados em ordem decrescente, de acordo com o 
desempenho no aproveitamento acadêmico, ou seja, da maior para a menor média.  
 

O desempenho acadêmico tem por finalidade verificar o resultado dos 
candidatos nas disciplinas - Língua Portuguesa e Matemática, com relação à série 
que estão cursando, usando como referência as notas fechadas no boletim escolar 
até o terceiro bimestre. 

A análise acontecerá da seguinte maneira: 

Média Língua Portuguesa (MLP):      n1+n2+n3  

                3 

Média Matemática (MM) : n1+n2+n3  

          3 

Média Final do Aluno = MLP + MM 

         2 

Ex: 

Aluno 1 N1 N2 N3 MLP 
Língua 
Portuguesa 

70 80 40 63 

 N1 N2 N3 MM 
Matemática 80 85 90 85 
Média Final Aluno 1 = 63 + 85 /2 = 74 

 

Essa fase é eliminatória e, dessa forma, somente os candidatos que obtiverem 
médias iguais ou superiores a 60 pontos participarão da avaliação final, que será 
obtida a partir do resultado da análise socioeconômica e do desempenho acadêmico. 
 

Reitera-se que, para 2019, será exigida a média 70 como parâmetro de aprovação 
no desempenho acadêmico. 
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VI – DOS PRAZOS    

 

 

Etapas/Procedimentos 
 

 
Início 

 

 
Término 

 
Resultados 

 
Entrega do formulário para 
continuidade da bolsa de 
estudos 

24/09/2018 04/10/2018 05/10/2018 

Análise desempenho acadêmico 
– Língua Portuguesa e 
Matemática – Alunos Bolsistas 
em 2018 que manifestaram 
interesse na continuidade da 
bolsa 

27/09/2018 05/10/2018 08/10/2018 

Inscrições – Entrega do 
formulário socioeconômico e 
documentação comprobatória 
para alunos MATRICULADOS 
não bolsistas 
 

08/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 

Análise do formulário 
socioeconômico dos alunos 
matriculados não bolsistas 
 

22/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 

Análise desempenho acadêmico 
- Língua Portuguesa e 
Matemática dos alunos 
matriculados não bolsistas 
 

01/11/2018 07/11/2018 09/11/2018 

Resultado  
 

09/11/2018 Relação dos alunos 
contemplados, em 
ordem alfabética. 

Matrícula Conforme cronograma interno e 
publicado por cada Unidade 
Escolar. 

 

 

Caso as bolsas não sejam concedidas em sua totalidade aos alunos bolsistas ou 
matriculadas na 1ª e 2ª séries, do Ensino Médio/EBEP das Escolas SESI, a 
instituição divulgará na secretaria escolar o número de bolsas existentes para 
novos alunos, seguindo o novo cronograma apresentado a seguir. 
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Etapas/Procedimentos 
 

 
Início 

 

 
Término 

 
Resultados 

 
Entrega do formulário para  
bolsa de estudos para alunos 
novatos 

13/11/2018 30/11/2018 03/12/2018 

Análise do formulário 
socioeconômico dos Alunos 
novatos 

04/12/2018 07/12/2018 10/12/2018 

Análise desempenho acadêmico 
– Língua Portuguesa e 
Matemática – Alunos Novatos  

11/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 

Resultado  
 

19/12/2018 Relação dos alunos 
contemplados, em 
ordem alfabética. 

Matrícula Conforme cronograma interno e 
publicado por cada Unidade 
Escolar. 

 

 

VII – DO RESULTADO FINAL E MATRÍCULA    

 

O resultado será divulgado na Secretaria Escolar onde o candidato realizou a 
inscrição, em lista afixada na Secretaria. Os candidatos aprovados para as Bolsas de 
Estudos serão convocados pela Escola para efetuarem as matrículas.  

O candidato que não comparecer no prazo determinado pela escola, para 
realizar a matrícula, terá seu pedido indeferido.  

No ato da matrícula será necessário entregar os seguintes documentos: 

 
Comprovante de escolaridade – histórico escolar (substituído por declaração, válida somente por até 30 dias – 

para alunos novatos). 

Certidão de nascimento ou documento de identificação oficial.  

São aceitos como documento de Identificação Oficial com foto: 

 Carteira de Identidade Civil ou RG; 

 Carteira de identidade militar; 

 Carteira de conselhos de classe (desde que tenha impressão digital e foto); 

 CTPS; 

 Passaporte com visto permanente (para estrangeiros). 

Obs.: O documento de Identificação oficial com foto a ser utilizado, deve constar os dados do RG. 

É necessário constar na cópia a naturalidade do aluno, mesmo que seja de próprio punho caso não conste no 

documento apresentado. 



 

9 
 

Comprovante de endereço, sendo:  

 Ter emissão máxima de 03 (três) meses, para a realização de matrícula e rematrícula; observando que, 

na rematrícula deve ser     apresentado novo comprovante de endereço; 

 Caso o comprovante de endereço não esteja em nome do aluno ou de seu responsável legal, este deve 

declarar (na cópia) que o mesmo reside no endereço apresentado, sob pena de perder o benefício; 

 Ser emitido por concessionária de saneamento, eletricidade, telefonia fixa ou móvel e correspondência 

do DETRAN- GO. 

01 foto 3 x 4 -  Impressa ou digitalizada.  

Para alunos menores de 18 anos: deve-se recolher também a cópia do documento de identificação oficial com foto 

e do CPF do responsável legal (aceito também a CNH). 

CTPS para o dependente do trabalhador (cópia das páginas: qualificação civil, contrato atual de trabalho do aluno 

ou do responsável legal/financeiro).  

PIS/NIT para trabalhador da indústria e seus dependentes. 

Para maiores de 18 anos: 

 CPF, quando não constar na identificação; 
 Certificado de dispensa de incorporação ou reservista ou certificado de isenção; 
 Titulo de eleitor. 

 
A falta de apresentação de qualquer um dos documentos solicitados implicará 
indeferimento imediato do pedido de Bolsa. 

 

VIII – DO CANCELAMENTO DAS BOLSAS   

 

As Bolsas de Estudos poderão ser canceladas: 

a) quando o aluno superar a porcentagem de faltas prevista no 
calendário/planejamento escolar da instituição do ano letivo em curso; 

b) quando o aluno for suspenso por indisciplina ou por desrespeito às normas 
constantes do Regimento Interno da Escola; 

c) quando o aluno abandonar o período letivo (evasão) ou transferir para outra 
Instituição de Ensino;  

d) quando for constatado, a qualquer momento, que o responsável usou de má-fé ou 
falsidade nas informações prestadas; 
 
e) quando o aluno for reprovado ou ficar em progressão parcial em qualquer 
disciplina do currículo do Ensino Médio/EBEP. 
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IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

 

As inscrições dos candidatos para a solicitação da concessão de Bolsas de 
Estudos implicam aceitação das normas deste Edital. 

Não serão aceitos processos incompletos ou fora dos prazos estabelecidos 
neste Edital. 

Seguem abaixo os contatos das Unidades escolares que participam desse 
Edital, atuando na modalidade EBEP. 

 

Unidade Escolar Contato 
SESI/SENAI Aparecida de 
Goiânia 

(62)3236-6900 

SESI Canaã (62)3236-3800 
SESI Itumbiara (64) 3404-2901 
SESI/SENAI Dr. Celso Charuri (62) 3254-1850 
SESI Jundiaí (62) 3333-3700  
SESI/SENAI Catalão (64) 3445-1700 
SESI/SENAI Niquelândia (62) 3354-1802 
SESI/SENAI Rio Verde (64) 3624-4400 

 

Casos não previstos neste edital serão encaminhados pela Escola, para a 
Diretoria de Educação e Tecnologia (DET), Gerência de Educação Básica (GEB) e 
Assessoria Jurídica (ASJUR), que possuem responsabilidade e competência para 
análise e considerações.  

A Gerente de Educação Básica e Continuada, Quissinia Gomes de Freitas, 
estará à disposição para dirimir eventuais dúvidas, pelo telefone (62) 3219-1327 e 
pelo e-mail: quissinia.sesi@sistemafieg.org.br. 

Goiânia, 19 de setembro de 2018. 

 

Diretoria de Educação e Tecnologia – DET 

Gerência de Educação Básica e Continuada – GEB 

SESI - Departamento Regional de Goiás 
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ANEXO I – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 

 
(CÓPIA SIMPLES) 

 
Trabalho Formal – (responsável legal do aluno) 
 

 Carteira de trabalho para comprovação do vínculo com a indústria – 
CNPJ Indústria - fotocópia das páginas: foto, identificação, registro atual 
da empresa, contrato social.  

 
 
Auxílio Doença ou Pensão:  
 

 Extrato do INSS: acessar o site da Previdência Social, com o número do 
benefício e a data de nascimento do beneficiário para conseguir imprimir 
o extrato através da internet. Site: www.previdenciasocial.gov.br clicar 
em serviço item Extratos de Benefícios.  

 
Estágio Remunerado:  
 

 Contrato de estágio.  
 
 
Recebimento de Pensão Alimentícia:  
 

 Apresentar cópia de recibo.  
 
Moradia:  

 Imóvel alugado via imobiliária: recibo do último mês e o contrato de 
locação.  

 Imóvel alugado com “contrato de gaveta” ou verbal: declaração de 
próprio punho (à mão), constando nome, RG, CPF, endereço do 
responsável pelo aluno e do locatário, mencionar que é contrato verbal, 
quanto tempo reside no endereço e o valor que paga mensal do aluguel.  

 Imóvel financiado: apresentar o recibo do último mês.  



 

12 
 

 Imóvel cedido: relatar na declaração de bens imóveis de que reside em 
casa cedida e citar nome, RG, CPF e endereço do proprietário.  

 Imóvel próprio: carnê de IPTU com fotocópia da página que constata 
informações do imóvel (valor venal). Se for isento: carta emitida pela 
prefeitura.  

Comprovante de pagamentos:  

 Conta de água e luz: fotocópia do último mês.  
 Condomínio: fotocópia da última fatura.  
 Conta telefônica (fixa e celular): fotocópia do último mês.  

Outros:  

 Boletim escolar atualizado, para novos alunos. 
 

Havendo necessidade, poderá ser solicitada, a qualquer tempo, a 
apresentação de outros documentos que se fizerem necessários. A entrega de 
documentos complementares, se solicitados, deverá ser realizada dentro do 
prazo estabelecido pela instituição.  

A qualquer tempo, em caso de comprovada inautenticidade dos 
documentos e/ou inverdade das informações prestadas, o candidato:  

 será desclassificado do processo seletivo; 
 terá a bolsa de estudos cancelada, mas continuará estudando, uma vez 

que voltará a pagar a mensalidade do curso.  

Os responsáveis poderão responder civil e criminalmente pelas 
informações e documentos apresentados. A inscrição do candidato à bolsa de 
estudo implica automaticamente autorização para:  

 expressa concordância quanto à apresentação de quaisquer documentos 
solicitados pela instituição responsável por este processo seletivo;  

 
 divulgação, quando requerido por qualquer órgão fiscalizador, das 

informações prestadas por ocasião de sua inscrição, assim como das 
complementares que porventura se fizerem necessárias no decorrer do 
processo.  

A documentação entregue fará parte do dossiê do aluno. É assegurado ao 
candidato o sigilo sobre a informação contida nos documentos apresentados, 
salvo as exigidas pelos órgãos governamentais para prestação de contas. Não 
haverá devolução da documentação entregue.  


