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EDITAL Nº 001/2018 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO INTEGRAIS (100%) PARA O ANO 
LETIVO DE 2019. 

 
O Centro de Educação Infantil Colméia’s, situado na Rua Dr. Júlio Cesar Ribeiro de Souza,1332 –  Bairro Hauer, 
Curitiba – Paraná – Brasil, obra mantida pela Associação das Abelhinhas de Santa Rita de Cassia – (AASRC), 
inscrita no CNPJ 76.606.847/0001-86, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e certificada como 
Entidade Beneficente de Assistência Social, com atuação na área de educação no nível de Educação Infantil, torna 
público o Processo Seletivo para Concessão de Bolsas de Estudo em conformidade com a Leis nº 12.101/2009, 
alterada pela Lei 12.868/2013, regulamentadas pelo Decreto 8.242/2014. 
 
1.  DO OBJETIVO GERAL. 
O presente Edital tem como objetivo regular o Processo Seletivo de Concessão de Bolsa de Estudo CEBAS, 
integral (100%), tornando público os critérios e normas estabelecidas, bem como os procedimentos que nortearão 
o processo. Deste modo os interessados em concorrer às bolsas de estudos ofertadas pela Associação das 
Abelhinhas de Santa Rita de Cássia, mantenedora do Centro de Educação Infantil Colmeia’s – (CEI Colmeia’s) 
para o ano Letivo de 2019, devem atender obrigatoriamente aos critérios socioeconômicos estabelecidos nas 
citadas legislações e às diretrizes contidas neste edital. E 2019 serão concedidas 31 bolsas. 
 
2. DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL  
 No site www.abelhinhas.org.br no dia 14/09/2018. 
 Na Secretaria do CEI/Escola, durante o horário de atendimento. 
 No mural da portaria do CEI/Escola. 

 
3.  DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

Para participar do processo seletivo de Concessão de Bolsa de Estudo de que trata este edital, o requerente/ 
responsável legal do estudante, obrigatoriamente, deverá: 

 Retirar o requerimento, listagem de documentos e formulário sócio econômico no site www.abelhinhas.org.br 
 Preencher corretamente o requerimento e todos os itens do Formulário Socioeconômico; 
 Providenciar e entregar toda a documentação exigida neste edital e participar da conferência dos mesmos 

entre os dias 14/09/18 a 09/11/18 
 Participar da entrevista com o/a Assistente Social, em data e horário estabelecido no protocolo que será 

retirado na data da conferência dos documentos; 
 Comprovar renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio (1 ½) de âmbito nacional para 

concessão de bolsa de estudo integral 100%; 
 Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste Edital e crianças com idade diferente da 

estabelecida para o nível de ensino ofertado. O requerente deverá comprovar por meio da certidão de 
nascimento que o candidato/aluno atente aos limites de idade: 

Educação Infantil: 
Berçario I - 4 meses a 1 ano /nascidos em 2018/2019 
Berçario II – 1 a 2 anos / nascidos em 2017/2018 
Maternal I – 2  a 3 anos / nascidos em 2016 
Maternal II – 3  a 4 anos / nascidos em 2015 
PRÉ  – 4  a 5 anos / nascidos em 2014 

 
4 - DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
 Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais comprovado por meio do Número de Identificação 

Social – NIS. 

 Renda familiar per capita, de acordo com a legislação vigente; 

 Despesas, patrimônio e bens compatíveis com perfil socioeconômico; 

 As bolsas de estudo de que trata este Edital serão concedidas a estudantes com o resultado da solicitação 
deferido pela Comissão Avaliadora de Bolsa de Estudo e mediante a disponibilização e existência de vaga 
nesta instituição de ensino no nível de ensino, etapa, ano ou série de inscrição. 

 Não possuir débitos com a instituição. 

http://www.abelhinhas.org.br/
http://www.abelhinhas.org.br/
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 Serão classificados os candidatos a partir do perfil socioeconômico familiar, de acordo com a legislação em 

vigor, Regimento Escolar, Plano de Atendimento e da documentação comprobatória exigida conforme Art. 

33, Decreto nº 8.242/2014, de acordo com os critérios abaixo elencados, em ordem de prioridade: 

 1 - Menor renda per capita familiar. 

 2 - Residir no município de Curitiba. 

 3 - Ter irmão/irmã participando dos programas institucionais 

 4 - Sorteio, no caso de empate 

 5 – Participante nas reuniões do Conselho 

 6 – Frequência da criança às atividades 

 

5 - DA CONCESSÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA BOLSA DE ESTUDO 
A realização do Processo Seletivo para Concessão de Bolsas de Estudos estará a cargo da Comissão Avaliadora 
de Bolsa de Estudo e Assistente Social, a qual realizará as entrevistas, a análise documental, e se necessário a 
visita domiciliar, para avaliação socioeconômica do grupo familiar do candidato/aluno. 

Para o bolsista contemplado com bolsa de estudo integral, será concedida a gratuidade de 100% (cem por cento) 
em todas as parcelas (12) da anuidade, incluindo o custeio de material didático. 

A concessão de Bolsa de Estudo restringe-se apenas para o ano letivo de 2019 e é intransferível, não se renovará 
automaticamente para o ano letivo subsequente. 

6 - DAS INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO FORMULÁRIO 

O requerente, obrigatoriamente, deverá apresentar a documentação na secretaria do CEI, juntamente com o 
Requerimento de Bolsa de Estudos, Formulário Socioeconômicos, devidamente preenchidos nas suas totalidades 
e acompanhados dos documentos comprobatórios, exigidos neste edital.  

Entende-se como GRUPO FAMILIAR, a unidade nuclear eventualmente ampliada por outros indivíduos que com 
ela possuam laços de parentesco ou afinidade, que formam um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto do 
requerente e que usufruam da renda bruta mensal e/ou das despesas da família. 

Entende-se por RENDA FAMILIAR PER CAPITA BRUTA a soma de todos os rendimentos auferidos por todos 
os integrantes do grupo familiar, composta do valor bruto de salários ou outros proventos: adicionais noturnos, 
insalubridade, periculosidade, penosidade, biênios, triênios, quinquênios, PLR – Participação nos Lucros e 
Resultados, cota utilidade, gratificações eventuais ou não, gratificações por cargo de chefia, pensões, pensões 
alimentícias, comissões, pró labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado 
informal ou autônomo, benefícios previdenciário tais como: aposentadoria, pensão por morte, auxilio doença/ 
acidentário, etc., rendimentos auferidos do patrimônio e quaisquer outros, de todos os integrantes do grupo 
familiar. 

Estão EXCLUÍDOS DO CÁLCULO DA RENDA BRUTA FAMILIAR os valores percebidos a título de: vale 
transporte, vale alimentação, diárias e reembolsos de despesas, adiantamentos e antecipações, estornos e 
compensações referentes a períodos anteriores, indenizações decorrentes de contratos de seguros, indenizações 
por danos materiais e morais por força de decisão judicial,  rendimentos  percebidos de programas 
Socioassistenciais, tais como, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Programa de Agente Jovem de 
Desenvolvimento Social e Humano, Programa Bolsa Família, Programa Nacional de  Inclusão do Jovem – Pró-
Jovem e demais programas de transferência de renda implementados por Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

O requerente deverá observar e comprovar que a renda familiar total suporte os respectivos gastos do grupo, 
sendo condizente com o padrão de vida e de consumo. 
 
7 - DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL 
O requerente deverá comprovar as informações por ele prestadas no Formulário Socioeconômico, por meio da 
apresentação dos documentos a seguir relacionados. Somente serão aceitas cópias simples dos documentos 
solicitados, com a apresentação dos originais para conferência, com exceção de eventuais declarações que 
obrigatoriamente deverão ser originais. 

Documentos de Identificação do Aluno 
 
a) Aluno: 
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 NIS Número de Identificação Social do estudante, constante no Cadastro Único do Governo Federal 

para acesso aos Programas Sociais, realizado no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social ou 
Secretarias de Assistência Social do Município; 

 Certidão de Nascimento  

 RG 

 CPF (obrigatório) 

 Documento de guarda / tutela / adoção 

 Carteira de vacina atualizada 

b) Documentos de todos integrantes do Grupo Familiar:  

 NIS Número de Identificação Social do estudante, constante no Cadastro Único do Governo Federal 
para acesso aos Programas Sociais, realizado no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social ou 
Secretarias de Assistência Social do Município; 

 Certidão de Nascimento  

 RG  

 CPF 

 Certidão de Casamento – União Estável - Separação conjugal – documento comprobatório que a 

família possua, na inexistência fazer declaração de próprio punho; 

 Comprovante de endereço; 

c) Documentos relacionados à renda familiar (para todos os integrantes do grupo familiar maiores de 18 
anos): 

 Declarantes do Imposto de Renda: Declaração completa com protocolo, acompanhada do recibo de 
entrega e da respectiva notificação de restituição, quando houver, referente ao último exercício fiscal, 
conforme as normas da Receita Federal do Brasil; Não será aceito o informe de rendimento fornecido por 
empresa. 

 Não Declarante do Imposto de Renda: Isentos do Imposto de Renda Pessoa Física devem apresentar 
declaração retirada no site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br  
na qual irá constar a frase: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal” 

 CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – folha 01 dos Vínculos Empregatícios do 
Trabalhador e folha 02 das Remunerações do trabalhador – Consulta recolhimento 12 meses, (retirar nas 
agências do INSS);  

 Negativa de Recebimento de Benefício do INSS   https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/     
           Consulta Declaração de Benefício - Consta / Nada Consta 
    

d) Comprovantes de rendimentos auferidos pelos integrantes do grupo familiar: 

 Se assalariado: 03 últimos holerites atualizados; 

 Se obter renda proveniente do trabalho do mercado informal, bicos, autônomo ou profissional 
liberal / de Pensão Alimentícia / Renda de aluguel / Arrendamento / Programa Jovem Aprendiz / 
Auxílio ou ajuda financeira de terceiros / pagamento de despesas específicas / Empréstimos ou uso 
do limite bancário mensalmente: Modelo de declaração disponibilizada no site www.abelhinhas.org.br e 
extratos bancários dos últimos 3 meses, declaração da pessoa que paga a despesa com valor e 
discriminação das despesas mantidas e cópia da carteira de trabalho Carteira de Trabalho cópias das 
seguintes páginas:  página que contém a foto, página que contém os dados de identificação, página que 
contém o último registro de trabalho e página em branco, seguinte ao último registro;. 

 Se proprietário ou sócio de empresa:  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/nada-consta
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/nada-consta
http://www.abelhinhas.org.br/
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 Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE, original, dos 03 últimos meses, 
feita por contador ou técnico contábil inscrito no CRC; constando os rendimentos mensais e atividade 
exercida; Cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Simples Nacional: Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS; Cópias de extratos bancários completos dos últimos 
três meses; 

 Pró-labore dos três últimos meses, acompanhado de extratos bancários de contas correntes completos 
dos últimos três meses; Contrato Social da Empresa e Demonstrativo de Resultado/Balancete contábil; 

 MEI: Declaração Anual para Micro empreendedor Individual – DASN SIMEI; Certificado da Condição 
de Micro empreendedor Individual, acompanhado da declaração de rendimentos, registrada em cartório, e 
cópias de extratos bancários completos dos últimos três meses; 

 Empresa inativa ou em baixa: declaração registrada na junta comercial do município sede da empresa 
e/ou documento comprobatório retirado na Receita Federal; 
Se Produtor Rural: 

  Declaração do Sindicato Rural, constando valor recebido pela venda dos produtos nos últimos três 
meses. 

 Declaração feita pela EMATER local sobre a renda bruta anual da produção da propriedade rural; 

 Cópia completa da última Declarações do Imposto Territorial Rural (ITR), proprietário ou arrendatário 
rural; 

 Cópia completa da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), entregues à Receita 
Federal em 2018, acompanhadas dos recibos de entrega. 
Se Aposentado, Pensionista e/ou outros benefícios previdenciários:  

 Comprovante/extrato da Previdência Social do último mês com valor do benefício retirados nas 
agências do INSS ou via internet na página: 
http://www.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml; 

 Se não exerce atividade remunerada (não trabalha), se desempregado nos últimos 6 meses, se 
não recebe pensão alimentícia, não recebe auxílio ou ajuda financeira de terceiros, ou seja, não 
possui nenhum tipo de renda: Apresentar declaração conforme modelo disponibilizado pelo site 
www.abelhinhas.org.br, com firma reconhecida em cartório e extratos bancários dos últimos três meses, 
com cópias de documentos correspondentes anexados: Cópia do Aviso Prévio; Rescisão de Contrato de 
Trabalho, Carteira de Trabalho cópias das seguintes páginas:  página que contém a foto, página que contém 
os dados de identificação, página que contém o último registro de trabalho e página em branco, seguinte ao 
último registro;. 

 Se receber Seguro Desemprego e/ou Benefícios Social como Bolsa Família ou outros, apresentar 

extrato/comprovante das parcelas de recebimento do benefício do último mês. 
 

e) Outros Documentos 

 Se houver no grupo familiar estudante de instituição privada: com bolsa de estudos ou FIES 

apresentar declaração da instituição de ensino;  

 Se os pais ou responsável pelo estudante não possui bens patrimoniais como imóveis urbanos 
e/ou rurais: apresentar declaração de próprio punho, (modelo da declaração no site www.abelhinhas.org.br) 

 Se não possuir veículo: Certidão Negativa de Propriedade de Veículos – DETRAN – ou declaração a 
próprio punho.  (Modelo da declaração no site www.abelhinhas.org.br) 

 Se possuir veículo registrado em seu CPF: Certidão de Histórico de Propriedade de Veículos – de 
Pessoa Física e Jurídica, dos maiores de 18 anos, membros do grupo familiar. Retirar no DETRAN; 

 Condições do patrimônio como moradia e/ou terreno entre outros: Própria/o quitada/o – 

documento de comprovação; Alugada: cópia do contrato de aluguel em vigor e comprovante de pagamento 
do aluguel referente ao último mês; Financiada/o: cópia do comprovante de pagamento da prestação 
referente ao último mês; Cedida – declaração do cedente com justificativa e acordo de cedência, Outras 

http://www.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml
http://www.abelhinhas.org.br/
http://www.abelhinhas.org.br/
http://www.abelhinhas.org.br/
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condições - declaração especificando as condições de sua moradia. Arrendamento: contrato em vigor e 
comprovante de pagamento referente ao último mês; 

 Despesas – apresentar comprovantes atualizados de todos os gastos do grupo familiar como: 

7.4. Além dos documentos listados anteriormente, a comissão avaliadora e o assistente social poderá solicitar 
outros documentos que considerar necessário para a realização da análise socioeconômica; 
OBSERVAÇÕES: A documentação comprobatória somente terá validade se entregue de forma completa, sem 
qualquer alteração que prejudique a legibilidade do documento, não sendo aceitas cópias em papel térmico de 
aparelhos de fac-símile.  

A bolsa de estudo poderá ser cancelada, a qualquer tempo, em caso de constatação de idoneidade de documento 
apresentado ou falsidade de informação prestada pelo requerente.  

O requerente responde legalmente pela veracidade e autenticidade das informações por ele prestadas. A 
apresentação de documentos inidôneos na aferição das informações ou a apresentação de informações falsas por 
ocasião do preenchimento do formulário socioeconômico, declarações ou durante a entrevista implicarão no 
indeferimento do benefício, estando sujeito às penalidades legais. 
 
8 -  DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO 
Terá o benefício da Bolsa de Estudo integral cancelado o aluno que: 

 Cometer infrações disciplinares, descumprindo as orientações estabelecidas em Regimento Escolar; 
 Ausências consecutivas, injustificadas, às aulas e atividades educacionais previstas no planejamento 

escolar; 
 Cancelar a matrícula, solicitar transferência ou desistir; 
 Não assinar o contrato de bolsa de estudo, antes do início das aulas; 
 Não apresentar os documentos solicitados a qualquer tempo, e/ ou não comparecer quando convocado, 

previamente, salvo motivo imperioso; 
 O benefício será, também, cancelado mediante constatação, ao longo do ano letivo, da alteração do perfil 

socioeconômico do grupo familiar, da inveridicidade das informações prestadas ou da falta de idoneidade na 
documentação apresentada, ou ainda, quando, em visita domiciliar, ficar comprovado irregularidade ou falsificação 
nas informações prestadas no Formulário Socioeconômico.  

 
 

9 - DA DENÚNCIA 
Qualquer pessoa, a qualquer tempo, poderá formalizar denúncia fundamentada relativa à concessão de bolsas de 
estudos, a qual deverá ser dirigida, por escrito, a secretaria do CEI. 
 
O aluno denunciado, por meio de seu representante legal, será notificado para prestar esclarecimento, em dia e 
hora previamente determinados e, caso seja julgada procedente a denúncia, o requerente será excluído do 
processo seletivo ou, ainda, terá a bolsa de estudo cancelada imediatamente, caso já tenha recebido o benefício, 
sem prejuízo das sanções cíveis e criminais previstas. 
 
 
10 – DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

O número de bolsas de estudo, integrais será definido pela Unidade Educacional. 

As bolsas de estudo, integrais não cobrem nem incidem sobre débitos anteriores e sobre atividades 
extracurriculares oferecidas pelo CEI. 

Todos os trâmites e processos para a concessão de bolsas de estudo, acontecerão na sede do CEI. 

O processo de seleção e concessão de bolsas de estudos será realizado sem interferências pessoais, ideológicas, 
político-partidárias ou privilégios, tendo como base, para a sua análise e deferimento, as regras estabelecidas na 
legislação vigente e neste Edital.  

 Energia elétrica  Telefones  Condomínio  Transporte escolar 
 Água  TV a cabo/internet  Empréstimos IPVA/DPVAT/ Licenciamento 
 Dentista  Financiamentos  IPTU  Seguros de veículo e moradia 
 Plano de saúde/ coparticipação  Fatura de Cartão de Crédito  Mensalidades de instituição de ensino 
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Bolsas de estudo concedidas em anos anteriores não são renovadas automaticamente, cabendo a todos os 
interessados, inclusive os que foram beneficiados com bolsa anteriormente, participar do processo seletivo, 
conforme descrito neste Edital para o ano de 2019. 

No ato da entrega do Requerimento e do Formulário Socioeconômico será realizado o check list da documentação 
apresentada e a entrevista/agendamento com a assistente Social. 

Fica o requerente advertido que a entrega dos documentos, a conferir, não afasta a possibilidade de apresentação 
de quaisquer outros documentos, referente a ele ou ao do seu grupo familiar, julgados indispensáveis para análise 
e comprovação das informações socioeconômicas por ele prestadas. 

Na falta de qualquer documento o processo de bolsa de estudo não será analisado. 

Os casos omissos serão avaliados pelo comitê avaliador da Mantenedora.  
 
 
11 - DO CRONOGRAMA GERAL  
O CEI Colmeia’s definirá e divulgará o seu cronograma, com datas e horários, contendo os seguintes itens:  
a) Período de inscrição com entrega do Requerimento de Bolsa de Estudo, Formulário Socioeconômico e 
documentação; b) entrevista e/ou visita domiciliar; c) data do resultado do processo de bolsas de estudos, e  
d) período de matriculas para os que tiverem seu processo deferido pelo comitê avaliador. 
 
Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Período de inscrição e início das 
entrevistas agendadas no ato da entrega 

14/09/2018 a 09/11/2018 

Resultado 14/11/2018 

Formalização da matricula 19/11/2018 a 18/12/2018 
 

Curitiba, 14 de Setembro de 2018. 
 

 
 
 
 

__________________________________ 
Diretora Administrativa 


