
 

 

 

Caxias do Sul, 01 de setembro de 2020 

 

PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS PARA O  

PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2021 

 

 
 

Aluno(a):__________________________________________________Série/Ano/Turma: ______ 
 

 

Estimado aluno e Responsável Legal, 

Estamos já no Segundo Semestre do ano letivo de 2020.Temos certeza de que este ano 

tem sido de aquisição de novas amizades, de novas descobertas e de novos conhecimentos. 

Nós, da Rede Murialdo de Educação, acreditamos que aprendizagem e emoções caminham 

juntos como aliadas da excelência da educação. Surge daí nosso conceito de que “importa 

educar o coração”. Agradecemos a confiança na educação Murialdo, bem como em nossa 

proposta pedagógico-administrativa. 

Interessados em cumprir com eficiência e eficácia às determinações da legislação vigente 

(Lei 12.101/2009 (alterada) regulamentada pelo Decreto 8.242/2004 que prescrevem as 

prerrogativas da prestação de serviços através das Entidades Beneficentes de Assistência 

Social, bem como, para que possamos planejar e organizar ainda mais nossos serviços 

educacionais, O Colégio Murialdo – Ana Rech, comunica à família do aluno bolsista sobre como 

proceder no momento em que realizamos processo de Concessão de Bolsas de Estudo para o 

ano letivo de 2021. 

SOBRE OS PROCEDIMENTOS 

a) Acesso à Documentação Exigida 

O responsável pelo aluno bolsista deverá acessar o site do Colégio Murialdo – Ana Rech: 

www.colegiomurialdo.com.br para  imprimir Ficha Socioeconômica e relação de documentos 

solicitados a partir do dia 1º a 15 de setembro de 2020. 

b) Após a documentação estar devidamente pronta o responsável pelo aluno bolsista fará a 

entrega de toda a documentação, em envelope fechado e identificado, na Recepção do 

Colégio. No mesmo envelope devem constar: Formulário de Análise do Perfil 

Socioeconômico (Anexo I do Edital), devidamente preenchido e assinado, bem como, 

demais Documentos Comprobatórios (Anexo II), no período de 15 a 21 de setembro de 

2020, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Devido à pandemia 

(COVID-19) e as recomendações dos órgãos de saúde, os atendimentos serão realizados 

de forma individual (presencial), conforme pré-agendamento através dos telefones 

(54)3283.1290 ou 3283.21.98, Cel. 99960.2939, conforme os Anos cursados do E.F. e Ens. 

Médio.,Item – ver V – Cronograma, do Edital. 

c) O resultado da Análise da Solicitação de Bolsa de Estudos será divulgado no dia 

08/10/2020, no site do Colégio Murialdo, bem como, junto ao mural da Recepção do 

Colégio. 

REDE MURIALDO DE EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO BÁSICA | ENSINO SUPERIOR 
 

http://www.colegiomurialdo.com.br/


d) O período para Rematrícula dos alunos beneficiados seguirá orientações de Calendário 

especifico de Rematrículas elaborado pela Secretaria e comunicado junto com o resultado 

da Análise da Solicitação de Bolsa de Estudos. Neste ato o responsável assina o Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

O aluno Bolsista ou o responsável responde legalmente pela veracidade e autenticidade das 

informações socioeconômicas prestadas. A análise do Perfil Socioeconômico poderá ser 

complementada por meio de entrevista presencial e/ou visita domiciliar realizada por Assistente 

Social indicada por esta unidade educativa, sendo realizada a qualquer tempo, antes e durante a 

vigência da Bolsa. 

a) Parâmetros de renda para modalidade de Bolsa, conforme legislação nacional; 

Bolsa de Estudos Integral (100%) – para alunos cuja renda familiar mensal per capita não 

exceda o valor de 1 e ½ (um e meio) salários mínimos; 

Bolsa de Estudos Parcial (50%) – para alunos cuja renda familiar per capita não exceda o 

valor de 3 (três) salários mínimos. 

 

b) O aluno contemplado pelo Processo de Concessão de Bolsas de Estudo terá sua Bolsa de 

Estudos cancelada automaticamente quando: 

a) Apresentação de documentação incompleta ou ilegível; 
b)  Não entrega da documentação no ato da inscrição e no prazo estipulado; 
c) Apresentar falta de veracidade quanto às informações; 
d) Incoerência entre dados informados e documentos apresentados; 
e) Preenchimento da ficha de avaliação socioeconômico falso ou incompleto; 
f) Constatação da não carência socioeconômica em visita domiciliar se necessário; 
g) Candidato bi repetente na Instituição no ano anterior ao da vigência da Bolsa. 

 
Observação: Por Grupo Familiar entende-se: Família, a unidade nuclear, eventualmente composta por outros 

indivíduos que entre si possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo 

sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros. (Art. 2, parágrafo 1º, inciso I da Lei 

10.836/2004) 

Lembre: A renovação da Bolsa de Estudos não é automática. 

Certos de sua compreensão e empenho para o bom andamento desse processo de Renovação 

das Bolsas de Estudo, 

                                                                                              Atenciosamente, 

                                                                                                                                          

Pe.Geraldo Boniatti 

Diretor 

 

 

 


