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Edital para concessão de Bolsa de Estudos – 2º Semestre de 2018.
1. O presente edital tem por objetivo regular a concessão de bolsa de estudos no Centro
Formador da Cruz Vermelha.
2. A bolsa de estudos concedida refere-se a todos os módulos do curso, desde que sejam
cumpridos os acordos estabelecidos nesse edital.
3. A bolsa de estudos no Centro Formador da Cruz Vermelha será definido pela instituição,
conforme o limite do orçamento anual e limitado a quantidade de vagas disponíveis.
As condições para aquisição e manutenção desta modalidade de bolsa exigem que o
beneficiário:

1) Pessoas encaminhadas por uma das 115 instituições/comunidades beneficiadas e
cadastradas pela Cruz Vermelha de São Paulo;
2) Funcionários da Cruz Vermelha, desde que atendam os critérios estabelecidos no presente
edital. Em caso negativo, podem procurar pelo departamento de Recursos Humanos e
informar-se
sobre
convênio
com
possibilidade
de
desconto;
3) A Cruz Vermelha está comprometida em alcançar a diversidade em termos de gênero,
nacionalidade e cultura. Indivíduos de grupos minoritários, grupos indígenas e imigrantes
são igualmente incentivados a se inscrever.
4) As bolsas disponíveis serão distribuídas de acordo com o seguinte procedimento:
a) serão destinadas 12 bolsas, do total de 27 bolsas, para os grupos minoritários citados
acima, de acordo com a sua avaliação no processo seletivo. Adicionalmente, poderá ser
considerado a distribuição de bolsas para nossas instituições/comunidades beneficiadas,
caso os(as) participantes dos grupos minoritários não se encaixem nos critérios para a
concessão da bolsa de estudos.
5) Passar por entrevista social e que esteja enquadrado nos critérios deste edital,
considerando a renda mensal de toda a família e a composição familiar, conforme
comprovação através da documentação apresentada;
6) Ter renda mensal de até meio salário mínimo per capita (R$ 477,00) para bolsa integral.
(Para calcularmos a renda levaremos em consideração: gastos com aluguel, financiamento
de imóvel, condomínio, conta de água e luz e pensão alimentícia desde que seja
comprovada com a decisão judicial e recibo de pagamento).
7) Obtenha média geral acumulada superior ou igual a 6,0 (sete) por disciplina;
Avenida Moreira Guimarães, nº 699 – Indianópolis – CEP 04074-031
Tel. (11) 5056-8665 / (11) 5056-8664
voluntariado@cvbsp.org.br
www.cvbsp.org.br

_________________________________________________________________________________
8) Apresente conduta compatível com as normas acadêmicas;
9) Obrigatória presença de 75% nas teóricas e 100% nos estágios;
10) Nos casos em que os bolsistas integrais apresentarem dependência ou reprovação em
qualquer disciplina do curso em que está matriculado, bem como abandonar ou desistir do
curso, o Centro Formador poderá suspender a bolsa.
Critérios que serão analisados para concessão da bolsa:







Renda mensal e quantidade de pessoas que trabalham na família;
Condições de moradia e despesas fixas com a mesma;
Membros da família idosos e menores de 17 anos mantidos pelo candidato ou genitores
do mesmo;
Doenças crônicas na família (conforme especificado abaixo);
Ter realizado o ensino fundamental e médio em escolas públicas;
Possuir bens móveis ou imóveis;

Observação: Poderá ser realizada visita domiciliar antes ou após a efetivação da matrícula, nos
casos em que a equipe técnica julgar necessário ou a qualquer tempo, sem aviso prévio, para a
verificação das informações e as condições socioeconômicas informadas que consistirá na
verificação in loco das informações contidas no formulário de solicitação de bolsa de estudos e
prestadas no ato da entrevista. No caso de visita agendada a assistente social notificará o
candidato ou responsável legal dele por telefone ou e-mail sobre a necessidade do referido
procedimento.
Documentos Obrigatórios (Cópias) para Análise do Pedido:
(Documentos de todos os membros da família)
Trabalho Formal: é o trabalho com benefícios e carteira profissional assinada. Trabalho
fornecido por uma empresa (contrato indeterminado ou contrato determinado).
 Holerites dos três últimos meses.
 Carteira de Trabalho - páginas: foto, identificação, registro atual da empresa e subsequente
em branco.
Trabalho Informal: é o trabalho sem vínculos ou benefícios fornecidos por uma empresa.
Sem carteira profissional assinada. A renda não é fixa.
 Declaração de próprio punho (à mão), constando nome, RG, CPF, endereço, ramo de
atividade e especificando o valor da renda mensal. Reconhecer firma em cartório da
assinatura do declarante (conforme modelo anexo).
 Carteira Profissional - páginas: foto, identificação, última baixa e folha subsequente em
branco.
Aposentadoria, Auxílio Doença ou Pensão:
 Extrato do INSS: o candidato/aluno acessa o site da Previdência Social e com o número do
benefício e a data de nascimento do beneficiário consegue imprimir o extrato através da
internet.
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 Carteira Profissional - páginas: foto, identificação, última baixa e folha subsequente em
branco.
Estágio:
 Estágio Remunerado: Contrato de Estágio e holerites dos três últimos meses.
 Estágio Sem Remuneração: Declaração Empresa com assinatura do responsável e carimbo
com CNPJ.
 Carteira Profissional - páginas: foto, identificação, última baixa e folha subsequente em
branco.
Desemprego: todas as pessoas do grupo familiar que não possuem renda (jovens a partir dos
16 anos, estudantes, do lar e os que se encontram sem trabalho remunerado).
 Carteira Profissional - páginas: foto, identificação, última baixa e folha subsequente em
branco.
 Rescisão de Contrato, FGTS e Seguro-Desemprego: para os que se encontram
desempregados há menos de 12 meses.
 Perda Carteira Profissional: apresentar situação do CNIS – Cadastro Nacional de
Informações Sociais (Consulta de vínculo empregatícios do trabalhador) emitido pelo INSS
ou a 2ª via da carteira profissional.
 Certidão Familiar:
 Aluno Casado: certidão de casamento; se tiver filhos apresentar também certidão de
nascimento.
 Aluno Solteiro: certidão de nascimento do aluno e irmãos, se tiver irmão amasiado(a)
deverá trazer documento de União Estável expedido pelo cartório. Pais falecidos: certidão
de óbito; Se pais separados: averbação formal de partilha e pensão alimentícia. Em caso de
pais separados é necessário apresentar documentação de ambos.
Moradia:
 Imóvel alugado com contrato via imobiliária: recibo do último mês em nome do aluno ou de
seus pais e o contrato de locação.
 Imóvel alugado com “contrato gaveta” ou verbal: declaração de próprio punho (à mão),
constando nome, RG, CPF, endereço (do aluno e do locatário) mencionar que o contrato é
verbal, quanto tempo reside no endereço e o valor que paga mensal do aluguel.
Reconhecer firma em cartório da assinatura do declarante e do proprietário do imóvel
(conforme modelo anexo).
 Imóvel financiado: recibo do último mês em nome do aluno ou de seus pais.
 Imóvel cedido: relatar na declaração de bens imóveis e móveis de que reside em casa
cedida e citar nome / RG / CPF e endereço do proprietário. Reconhecer firma em cartório
da assinatura do declarante e do proprietário do imóvel (conforme modelo anexo).
Comprovante de endereços:
 Conta de água e luz - último mês (frente e verso).
Outros:
 Despesas mensais: apresentar o comprovante para toda despesa relatada (as utilizadas
para cálculo da renda são: gastos com aluguel, financiamento de imóvel, condomínio, conta
de água e luz e pensão alimentícia desde que seja comprovada com a decisão judicial e
recibo de pagamento).
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 Apresentar histórico escolar do ensino fundamental e médio do requerente.

Quando tornar-se um(a) bolsista, após o processo seletivo finalizado, será obrigatório a
apresentação dos documentos abaixo listados no ato da matrícula:
É OBRIGATORIO TODA A DOCUMENTAÇÃO PARA REALIZAR A MATRICULA NO CURSO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
Para efetivar a matrícula, compareça ao Centro Formador da Cruz Vermelha, portanto os
seguintes documentos originais, acompanhados de uma fotocópia legível:








Carteira de Identidade (RG) do próprio candidato* (original e duas fotocópias
legíveis);
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do próprio candidato (original e duas fotocópias
legíveis);
Certidão de nascimento ou casamento (original e duas fotocópias legíveis);
Histórico Escolar do Ensino Fundamental com validação (original e uma fotocópia
legível);
Histórico Escolar do Ensino Médio com validação (original e uma fotocópia legível);
Comprovante de residência com CEP (uma fotocópia legível);
2 fotos 3x4 recentes;

É OBRIGATORIO TODA A DOCUMENTAÇÃO PARA REALIZAR A MATRICULA NO CURSO
TÉCNICO EM RADIOLOGIA.
Para efetivar a matrícula, compareça ao Centro Formador da Cruz Vermelha, portanto os
seguintes documentos originais, acompanhados de uma fotocópia legível:







Carteira de Identidade (RG) do próprio candidato* (original e uma fotocópia legível);
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do próprio candidato (original e uma fotocópia
legível);
Certidão de nascimento ou casamento (original e uma fotocópia legível);
Histórico Escolar do Ensino Médio com validação (original e uma fotocópia legível);
Comprovante de residência com CEP (original e uma fotocópia legível);
2 fotos 3x4 recentes;
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ANEXO I
Modelos de declarações
OBS: proibido ser digitado, tem que ser de próprio punho (a mão). Reconhecer firma em
cartório da assinatura dos declarantes e proprietário do imóvel quando necessário.
MODELO DA DECLARAÇÃO DE IMÓVEL ALUGADO COM “CONTRATO GAVETA” OU VERBAL
DECLARAÇÃO
Eu, (especificar nome completo), RG (especificar número), CPF (especificar número), residente
no endereço (especificar rua, nº, bairro, cidade/estado), declaro que eu e o meu grupo familiar
residimos em imóvel alugado por ____________ RG ___________ CPF ___________ residente
no endereço (especificar rua, nº, bairro, cidade/estado), telefone (especificar nº) e pagamos
mensalmente o valor R$ ______.
LOCAL : ___________________________________________
DATA ____/____/ _____
______________________________
NOME DO DECLARANTE
RG / CPF
_______________________________
NOME DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
RG / CPF
MODELO DA DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO
DECLARAÇÃO
Eu, (especificar nome completo), RG (especificar número), CPF (especificar número), residente
no endereço (especificar rua, nº, bairro, cidade/estado), declaro que eu e o meu grupo familiar
residimos em imóvel cedido por __________________ RG _____________ CPF
________________ residente no endereço (especificar rua, nº, bairro, cidade/estado),
telefone (especificar nº).
LOCAL : ___________________________________________
DATA ____/____/ ____
______________________________
NOME DO DECLARANTE
RG / CPF
_______________________________
NOME DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
RG / CPF
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MODELO REFERENTE A NÃO RECEBER NENHUM VALOR MONETÁRIO
Eu,__________________________________________________________________________,
portadora do RG._________________________CPF___________________________ residente
à Rua _________________________________________________________, nº ___________
Bairro ___________________________ Cidade __________________ Estado _______, declaro
sob as penas das Leis Civil e Penal que não recebo atualmente, salários, proventos, horas
extras, comissões, vale alimentação, gratificações eventuais ou não, gratificações por cargo de
chefia, pensões, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, prólabore, outros
rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo,
rendimentos auferidos do patrimônio, e quaisquer outros.
Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da
informação prestada.
LOCAL : ___________________________________________
DATA ____/____/ ____
______________________________
NOME DO DECLARANTE
RG / CPF
MODELO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE INFORMAL (BICO)
Eu,__________________________________________________________________________,
portador (a) do RG. ___________________ e CPF_____________________________ residente
à Rua ________________________________________________________, nº _______Bairro
______________________________ Cidade _____________________ Estado _______,
declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que trabalho informalmente, exercendo atividade
de _______________________________________ e retiro aproximadamente uma renda
mensal
de
R$
_____________________
(informar
Valor
em
Reais)
(____________________________________________________________) (descrever o valor
por estêncil)
Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da
informação prestada.
LOCAL : ___________________________________________
DATA ____/____/ ____
______________________________
NOME DO DECLARANTE
RG / CPF
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MODELO DA DECLARAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS QUANDO NÃO FOR DECLARANTE DO
IMPOSTO DE RENDA
MODELO I - Quando possuir bens imóveis e móveis:
DECLARAÇÃO
Eu, (especificar nome completo), RG (especificar número), CPF (especificar número), residente
no endereço (especificar rua, nº, bairro, cidade/estado), declaro que eu e o meu grupo
familiar: (Especificar nome, RG e CPF de todos os membros do grupo familiar que tenham
idade igual ou superior a dezoito anos e que não são declarantes do Imposto de Renda).
Nome ___________________ RG ______________________ CPF ________________
Nome _____________________ RG ____________________ CPF ________________
Não somos declarantes do Imposto de Renda e possuímos os bens móveis (especificar carro,
moto, constando quantidade, marca, ano, modelo e situação – próprio ou financiado), e bens
imóveis (especificar casa, apartamento, terreno e outros, constando quantidade, endereço e
situação – próprio ou financiado).
LOCAL : ___________________________________________
DATA ____/____/ ____
_____________________
NOME DO DECLARANTE
RG / CPF

MODELO II - Quando não possuir bens imóveis e móveis:
DECLARAÇÃO
Eu, (especificar nome completo), RG (especificar número), CPF (especificar número), residente
no endereço (especificar rua, nº, bairro, cidade/estado), declaro que eu e o meu grupo
familiar: (Especificar nome, RG e CPF de todos os membros do grupo familiar que tenham
idade igual ou superior a dezoito anos e que não são declarantes do Imposto de Renda)
Nome _________________________ RG _________________ CPF ________________
Nome _______________________ RG ___________________ CPF ________________
Não somos declarantes do Imposto de Renda e não possuímos bens móveis e bens imóveis.
LOCAL : ___________________________________________
DATA ____/____/ ____
_____________________
NOME DO DECLARANTE
RG / CPF
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