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“A finalidade da obra é a dedicação à educação cristã da juventude, conformando-se aos progressos da época, às 

posições sociais das famílias, às necessidades das localidades, às vocações particulares e conhecidas dos alunos.” 

(Madre Maria São Miguel) 

 
 

Juiz de Fora/MG, 03 de agosto de 2020. 
 

 

Prezados pais e/ou responsáveis , 
 

 

 

Comunicamos a abertura do Processo de Renovação de Bolsas de Estudo Assistenciais para o ano 
de 2021, aos/às alunos/as bolsistas assistenciais matriculados/as no Colégio dos Santos Anjos de Juiz de 
Fora/MG.  

As Bolsas de Estudo Assistenciais (50% e 100%) das Unidades da Rede de Educação Santos Anjos 
são assumidas por sua mantenedora, a Associação Franco Brasileira, conforme o limite do orçamento 
anual, beneficiando famílias em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

O processo é pautado nos ditames da imparcialidade e legalidade, sob responsabilidade da 
Comissão Gestora de Bolsas de Estudo Assistenciais. Tem base na Lei 12.101/2009 e legislação 
complementar, regendo-se ainda pelo Estatuto Social da Associação Franco Brasileira e outros 
procedimentos adotados.  

 

Processo regulamentado pelo Edital Nº 001/2020 da AFB, disponível no PORTAL DO ALUNO, 
SITE INSTITUCIONAL: https://www.santosanjosjuizdefora.com.br e na BIBLIOTECA DO COLÉGIO 
(datas e horários no verso).  

Leiam com atenção todo o Edital e esclareçam as dúvidas com a assistente social. 
 
 

 

 
 
 
 

 

              A participação do/a aluno/a e grupo familiar no Processo está condicionada ao conhecimento e 
aceitação das regras aqui descritas, bem como de todo o Edital nº 001/2020.  

Como a concessão está condicionada à disponibilidade de cotas, terão prioridade de atendimento 
os/as alunos/as que possuem a bolsa de estudo assistencial no ano de 2020, obedecendo assim ao 
princípio da continuidade da Assistência Social, desde que atendam todos os critérios da legislação 
vigente e do Edital.  

 
 

Para que haja a análise do pedido de renovação da bolsa assistencial, o/a aluno/a e seu grupo 
familiar deverão: 

a) Entregar, dentro do prazo determinado (datas VERSO), em envelope lacrado: 

 O Formulário para Avaliação Socioeconômica original, totalmente preenchido e assinado;  

 Cópia legível de todos os documentos solicitados, de acordo com o ITEM 5 DO EDITAL.  

 Os anexos preenchidos, datados e assinados, conforme cada situação apresentada. 

b) Ser aluno/a bolsista da Assistência Social (bolsa de 50% ou 100%) no ano de 2020. 

c) Apresentar perfil de vulnerabilidade socioeconômica. 

O perfil socioeconômico é avaliado a partir da renda familiar per capita bruta, obedecendo-se às exigências 
contidas no §1º e §2º, Art. 14, Lei 12.101/2009. A avaliação social é realizada por meio de análise 
documental, entrevista e/ou visita domiciliar. 

Além da renda familiar, consideram-se, para fins de concessão de benefícios assistenciais, as condições 
familiares, tais como: situação de moradia, saúde, despesas e bens patrimoniais.  

d) Ser aprovado no ano letivo de 2020 e estar o grupo familiar adimplente com o Colégio. 

e) Atender integralmente às condições estabelecidas no Edital e legislação pertinente, obedecidos os 
critérios de desempate e disponibilidade de cotas. 

 

https://www.santosanjosjuizdefora.com.br/
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PRINCIPAIS DATAS: 
 

 

03 A 21 DE AGOSTO:  
- Abertura do Processo de Concessão de Bolsas de Estudo Assistenciais – Renovação. O Edital 
001/2020, Formulário para Avaliação Socioeconômica e demais Anexos do Processo estão 
disponíveis no PORTAL DO ALUNO, SITE INSTITUCIONAL e BIBLIOTECA DO COLÉGIO – 2ª, 4ª e 
6ª feira, de 14h às 16h (na última semana de entrega do Formulário haverá funcionamento de 
2ª a 6ª feira, no mesmo horário). 
- Atendimento para esclarecimento de dúvidas com a assistente social quanto ao preenchimento 
do Formulário para avaliação socioeconômica e documentação obrigatória: 2ª a 6ª feira, 9h às 
12h, por telefone ou agendamento prévio na recepção. O horário poderá sofrer alteração, de 
acordo com a demanda de atendimentos. 
- Recebimento dos envelopes lacrados contendo o Formulário de solicitação de bolsas e 
demais documentos obrigatórios – BIBLIOTECA DO COLÉGIO – 2ª, 4ª e 6ª feira, de 14h às 16h 
(na última semana de entrega do Formulário haverá funcionamento de 2ª a 6ª feira, no 
mesmo horário). 

30 DE OUTUBRO: Comunicado do resultado da solicitação de Bolsa de Estudo 
Assistencial. 
 
 

 

 

 

 

 

Observações: 
 

 Incorrerão no indeferimento: a não apresentação de todos os documentos solicitados ou 
apresentação fora do prazo determinado, a recusa em receber a visita domiciliar e/ou comparecer 
para a entrevista social, quando agendada pela Assistente Social e/ou a constatação de falsidade da 
informação prestada ou de inidoneidade de documento apresentado.  

 Famílias com parcelas em aberto na data da homologação das bolsas – 19/10/2020, mesmo que 
apresentem perfil para a mesma, perderão o direito à concessão.  

 O aluno deverá apresentar rendimento pedagógico, frequência e comprometimento com as regras 
da Instituição. 

 A entrega da documentação dar-se-á em envelope lacrado e identificado com o nome do/a 
aluno/a, por pessoa responsável e maior de 18 anos, nos dias e horários definidos abaixo. Não 
serão aceitos envelopes entregues por alunos/as. Não haverá conferência no ato da entrega. A 
entrega da documentação seguirá protocolo de segurança devido à situação de emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus. Em nenhuma hipótese serão aceitos/protocolados 
envelopes fora das datas e horários estipulados, bem como de alunos que não possuem 
bolsa assistencial em 2020, haja vista que o atual processo se trata de renovação.  

 Se originais de documentos apresentados ou quaisquer outros documentos forem necessários, 
além dos determinados em Edital, poderão ser solicitados a qualquer tempo.  

 Todos os documentos e informações familiares são mantidos em sigilo e arquivados no Serviço 
Social. Após a entrega, nenhum documento será devolvido, mesmo em caso de indeferimento, pois 
o Processo está sujeito à verificação, em caso de fiscalização e auditorias.  

 O Serviço Social do Colégio dos Santos Anjos disponibiliza modelo de documento para formalização 
de denúncia, que pode ser feita por toda e qualquer pessoa maior de 18 anos, devidamente 
identificada, no caso de suspeita de recebimento indevido de benefício ou ato fraudulento 
cometido durante o Processo de Concessão de Bolsas de Estudo Assistenciais. Nesses casos, todas 
as medidas são tomadas de acordo com a legislação. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atenciosamente,        
 

                    Geise O. Rezende Lanzone                                          Eloiza Medeiros 
                         Assistente Social                                                       Diretora Administrativa / Presidente Comissão 


