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EDITAL CST 01/2022 

 

CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO FILANTRÓPICA REMANESCENTE  PARA O ANO DE  2022 

O Colégio Santa Teresinha, Instituição Educacional Filantrópica, sem Fins Lucrativos, ainda com vagas remanescentes para Bolsas Filantrópicas para 2022 e diante do baixo 

resultado na prova de bolsas para 2022, realizadas em 11/12/2021,    decide oferecer  Bolsa de Estudos parcial ou integral para o ano letivo de 2022 para os estudantes que 

mesmo não alcançando 60% da prova, obtiveram as maiores pontuações, junto aos que se submeteram ao concurso de bolsa, naquela ocasião. Oferecerá  na quantidade específica 

para as seguintes séries:  2 (duas)  bolsas 6º do Ensino Fundamental II -, 2 (duas)  bolsas para 9º Ano do Ensino Fundamental II, 04 (cinco)  bolsas para a 1ª série do Ensino 

Médio e convida os estudantes interessados a apresentar a documentação junto à Ficha Socio- Econômica devidamente preenchida,  para a análise da Assistente Social do 

Colégio Santa Teresinha. ESTE EDITAL SE DIRECIONA EXCLUSIVAMENTE A ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE BOLSAS REALIZADO 

EM 11/12/2021.  

CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO FILANTRÓPICA REMANESCENTES  PARA O ANO DE 2022 

O Colégio Santa Teresinha, por meio de sua Diretoria e pela Responsabilidade Social e Filantropia, faz saber aos alunos da Educação Básica que cursarão o 6º e 9º  Ano 

do Ensino Fundamental II,  1ª série do Ensino Médio em 2022, nos termos do Regimento Interno que define para a Concessão de Bolsas de Estudo, que  O 

REQUERIMENTO PARA ENTRAR COM A DOCMENTAÇÃO PARA  PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDO REMANESCENTES para o ano letivo de 2022, será na 

secretaria do Colégio no período de  a 09.02.2022 a 11.02.2022.   Maiores informações pelo  email: assistentesocial@santateresinhacolegio.com.br ou Watssap: 37 

98826-0590.   

CRONOGRAMA 

1- Período de   REQUERIMENTO PARA O PEDIDO DE RE-UTILIZAÇÃO DA NOTA ALCANÇADA NO CONCURSO DE BOLSA  - 01/04/2022  

2- Horários: 08h às 16h 

mailto:assistentesocial@santateresinhacolegio.com.br


3- Local SECRETARIA DO COLÉGIO SANTA TERESINHA  

4- Acesso: Portaria I do Colégio Santa Teresinha 

5-  Entrega da Ficha Socioeconômica para preenchimento até o dia 01/04/2022 até o numero limite de bolsas disponibilizadas para cada ano ou série do 6ª/ 9º do 

Ensino Fundamental II e 1º ano do Ensino Médio.  

6-  Devolução com toda a documentação, em envelope lacrado e etiquetado com o nome do estudante e indicação da série para 2022, para os alunos classificados 

até o dia 06/04/2022, quarta-feira, impreterivelmente, na secretaria do Colégio Santa Teresinha, no horário de 08h às 16h. 

7-  Análise da Ficha Socioeconômica pela Assistente Social no período de 06/04/2022 a 08/04/2022. (serão analisadas somente as fichas dos alunos que obtiverem as 

maiores notas, até o limite de bolsas disponíveis ).  

8- Período de confirmação de matrícula de 11/04/2022 a 12/04/2022. DEPOIS DESSA DATA, CASO NÃO SEJA CONFIRMADA A MATRÍCULA, A VAGA 

SERÁ OFERECIDA AO PRÓXIMO CLASSIFICADO.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os critérios básicos para a concessão de bolsas de estudo estão consignados na Lei Complementar 187 de 16/12/2021 Lei Complementar 187 de 16/12/2021 que revogou 

a Lei 12.101de 27 de novembro de 2009; na Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013 e no Decreto Lei 8.242 de 23 de maio de 2014, além das normas institucionais 

próprias, da situação socioeconômica familiar e do resultado da prova do concurso de bolsa e da disponibilidade de vaga para bolsa em cada ano/série escolar para o 

ano letivo de 2022. A classificação levará em conta as maiores notas de cada ano/série (que apresente vagas para bolsa). Neste caso específico, por disponibilidade de 

vagas remanescentes os resultados abaixo de 60% de aproveitamento serão considerados até o limite de bolsas disponíveis..   

I. O cuidadoso preenchimento e entrega da FICHA SOCIOECONÔMICA, acompanhada de documentos comprovatórios, para requerimento de Bolsa Filantrópica, são 

procedimentos obrigatórios e a veracidade, fidelidade e idoneidade de todas as informações são de responsabilidade do requerente, sem prejuízo das demais implicações 

legais. 

II. A comunicação de prazos, cronograma e demais informações serão disponibilizadas pelo Colégio Santa Teresinha em seu site www.santateresinhacolegio.com.br  e 

divulgado nas mídias sociais. Ficando o responsável pelo estudante para acessar essas informações disponibilizadas nestes ambientes. O cronograma estabelecido neste 

edital deverá ser rigorosamente obedecido. Não haverá prorrogação de prazos. O não cumprimento de prazos pode implicar em perda da bolsa. 

III. Para o concurso de bolsas, o estudante não deve pedir a transferência da escola que estuda, somente quando for devidamente comunicado a vaga de matricula no Colégio 

Santa Teresinha. 

 

NOTIFICAÇÕES 

 

http://www.santateresinhacolegio.com.br/


1. O Colégio Santa Teresinha não concederá BOLSAS DE ESTUDO FILANTRÓPICAS REMANESCENTES em 2022 para:  

a. Alunos da educação Infantil 

b. 1º,2º,3º,4º,5º Anos do Ensino Fundamental I  

c. 7º, 8º  Anos do Ensino Fundamental II 

d. 2ª e 3ª séries do Ensino Médio    

2. A concessão da Bolsa de Estudos para um ano letivo somente poderá será renovada para os anos subsequentes, dependendo de: requerimento de renovação, desempenho    

acadêmico do aluno que deverá ser acima de 60%  e cumprimento do Regimento Interno. 

3. O aluno usufruirá desta Bolsa de Estudo Filantrópica a partir do início do ano letivo de 2022.  

4. Serão suspensas as Bolsas de Estudo Filantrópica do (a) aluno (a) que: 

a. Deixar de cumprir o Regimento Interno.. 

b. Não se empenhar para um bom desempenho acadêmico.  

5.  Verificando-se, a qualquer tempo, que houve falsidade ou má fé na obtenção do benefício, o mesmo será cancelado e a cobrança das mensalidades, sem o percentual 

Deferido, será restabelecida, retroativamente, ao período inicial da concessão.  

  

 

Formiga, 29 de março  de 2022 

 

 

Eliana Márcia Avelar Rodrigues 

Diretora 

 

 

 

 


