
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 
(Lei Municipal 2.865/14.)

AVISO DE ERRATA AO EDITAL N°. 01/2020, DE 09 DE MARÇO DE 2020 CONCESSÃO

DE BOLSA SOCIAL UNIVERSITÁRIA AOS CURSOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO

DE GOIATUBA 

O Comitê Gestor de Bolsas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público

o aviso de errata pela seguinte razão; 

Considerando a suspensão das aulas no âmbito do Unicerrado, e em consonância com a

Nota Técnica  emitida pela  Secretaria  de Estado de Saúde (Órgão qual  possuí  poder  de  polícia

competente),  e  o  Decreto  9.633 do Governo do Estado de  Goiás,  nos  termos estabelecidos  no

subitem 10.10, do Edital  01/2020/BOLSA SOCIAL, torna pública a seguinte errata o ao Edital

supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

1. No edital, onde se lê;

11. As bolsas concedidas terão vigência para o Primeiro semestre de 2020 a partir do mês de Abril,

ficando sua renovação anual condicionada à análise e deferimento do Comitê Gestor de Bolsas.

3. DAS VAGAS

São previstas a seleção de 80 (OITENTA) bolsas, de acordo com o artigo 12 da Lei Municipal

2.865/14, que obedecerá a seguinte limitação: 

1-Aos estudantes dos cursos cujas mensalidades sejam de valores até R$ 500,00 (quinhentos reais)

mensais, o valor da Bolsa Social será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais; 

2-  Aos  estudantes  dos  cursos  cujas  mensalidades  sejam  de  valores  superiores  a  R$  500,00

(quinhentos reais) mensais, o valor da Bolsa Social será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

mensais; 

5. DO ANEXO DE DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

Da Documentação Exigida;

1. Preenchimento do Formulário de Inscrição e Renovação do Benefício;

2. E documentos exigidos no anexo I e II;
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O  CANDIDATO  DEVERÁ  APRESENTAR  EM  2  (DOIS)  ENVELOPES  LACRADOS

DEVENDO O ENVELOPE 1 SER PROTOCOLADO AO COMITÊ ATÉ 20 DE MARÇO E O

ENVELOPE 2 SER APRESENTADO NO ATO DA ENTREVISTA NOS TERMOS DA LEI

2.865, ART 13, I.

 1° ENVELOPE: Cópia do Edital com os formulários preenchidos acompanhados de foto 3x4.

 2° ENVELOPE (DEVERÁ SER APRESENTADO NA ENTREVISTA): O candidato, no ato da

inscrição, deverá apresentar cópia da documentação dos membros do grupo familiar e do mesmo,

conforme  relação  de  documentos  prevista  no  Anexo  I.  Outros  documentos  comprobatórios  de

receitas e despesas não constantes no anexo citado poderão ser apresentados e anexados à inscrição

do candidato, para fins de comprovação de necessidade. Não será aceita a entrega condicional de

documentos, bem como, após a entrega destes, retirar ou encaminhar documentação complementar ,

salvo a critério do Comitê Gestor de Bolsas. 

6.  DA LISTA DE  CONVOCAÇÃO  PARA ENTREVISTA E  LOCAL E  HORÁRIO  DE

ENTREVISTA

1. A Lista de Convocação para entrevistas será publicado no dia estipulado no Cronograma no site

www.unicerrado.edu.br.

7. DA SELEÇÃO

O processo seletivo para concessão da Bolsa Social será realizado pelo Comitê Gestor de Bolsas;

O processo seletivo para concessão da Bolsa Social compreenderá duas etapas: 

Primeira etapa: Protocolo do Formulário de Inscrição (1° Evelope). 

Segunda  Etapa: Divulgação  do  Nomes  dos  alunos,  dia  e  Horário  de  Entrevista  no  Site

www.unicerrado.edu.br (Portal do Comitê). 

Terceira Etapa: Entrevista e análise dos formulários de inscrição e dos documentos previstos para

seleção  do  programa  e  ainda  das  condições  enumeradas  neste  edital  e  análise  documental

apresentada (2° Envelope). 

Quarta Etapa: Classificação final  dos  candidatos  selecionados,  de acordo com os  critérios  de

seleção e com o número de vagas disponíveis 

1. O  Comitê  Gestor  de  Bolsas  reserva-se  no  direito  de  realizar  visitas  domiciliares  a  fim  de

comprovar a documentação apresentada ou a qualquer tempo, se assim considerar necessário.

http://www.unicerrado.edu.br/
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2. Para o Programa de Bolsas deverá ser observada a avaliação do índice de carência econômico-

financeira, a comprovação das declarações constantes no formulário de inscrição.

3. Para aferição de carência econômico-financeira serão consideradas: a renda bruta mensal familiar

expressa  em  salários-mínimos,  pessoas  idosas  no  grupo  familiar,  devidamente  comprovada  a

dependência e membro do grupo familiar acometido de doença crônica.

4. Serão analisadas  somente as inscrições  dos  candidatos  que apresentarem renda bruta  mensal

familiar de até 5 (cinco) salários-mínimos.

Em  caso  de  igualdade  de  condições,  como  critério  de  desempate  entre  os  candidatos,  serão

observados os seguintes critérios e na ordem de relevância abaixo: 

1. Ser arrimo de família, casado ou não;

2. Ter membro da família com deficiência grave ou crônica que resulte em gastos significativos para

a renda familiar, devidamente comprovada;

3. Ter pessoas idosas no grupo familiar, com dependência financeira devidamente comprovada;

4. Ser Órfão, de pai e/ou mãe;

5. Ter irmãos matriculados no Centro Universitário de Goiatuba – UNICERRADO.

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

1. O resultado da seleção do Programa de Bolsas será divulgado pelo Comitê Gestor de Bolsas nos

murais  do  Centro  Universitário  de  Goiatuba  -  UNICERRADO  e  em seu  endereço  eletrônico:

www.unicerrado.edu.br no portal do Comitê até o dia 31 de Março. A bolsa passará a contar a partir

do mês de Abril de 2020.

2. Leia-se o seguinte;

1. As bolsas concedidas terão vigência para o Primeiro semestre de 2020 a partir do mês de MAIO,

ficando sua renovação anual condicionada à análise e deferimento do Comitê Gestor de Bolsas.

3. DAS VAGAS

São previstas a seleção de 100 (CEM) bolsas, de acordo com o artigo 12 da Lei Municipal 2.865/14,

que obedecerá a seguinte limitação: 
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1- Aos estudantes dos cursos cujas mensalidades sejam de valores até R$ 500,00 (quinhentos reais)

mensais, o valor da Bolsa Social será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)mensais; 

2-  Aos  estudantes  dos  cursos  cujas  mensalidades  sejam  de  valores  superiores  a  R$  500,00

(quinhentos reais) mensais, o valor da Bolsa Social será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

mensais; 

5. DO ANEXO DE DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

Da Documentação Exigida;

1. Preenchimento do Formulário de Inscrição ;

2. E documentos exigidos no anexo I e II;

O CANDIDATO DEVERÁ ANEXAR TODA DOCUMENTAÇÃO NO ATO DE INSCRIÇÃO

NO PORTAL DISPONÍVEL NO SITE DO UNICERRADO.

OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ESCANEADOS

HAVERÁ DOIS BOTÕES PARA ANEXO DOS DOCUMENTOS

 1° ANEXO: Cópia do Edital com os formulários preenchidos acompanhados de foto 3x4.

 2° ANEXO:  Documentação exigida no edital, previstas no anexo I e II.

6.  DA LISTA DE  CONVOCAÇÃO  PARA ENTREVISTA E  LOCAL E  HORÁRIO  DE

ENTREVISTA

1. Não Haverá entrevista por determinação do Comitê Gestor de Bolsas.

2. Haverá publicação da lista de inscritos.

7. DA SELEÇÃO

O processo seletivo para concessão da Bolsa Social será realizado pelo Comitê Gestor de Bolsas;

O processo seletivo para concessão da Bolsa Social compreenderá duas etapas: 

Primeira etapa:  Anexos do formulário de inscrição e dos documentos de incrição exigidos na

errata. 

Segunda Etapa: Análise do Comitê Gestor de Bolsas conforme Lei Municipal 2.865/14. 

Terceira Etapa: Divulgação da Lista de aprovados no site do Unicerrado.

1. O  Comitê  Gestor  de  Bolsas  reserva-se  no  direito  de  realizar  visitas  domiciliares  a  fim  de

comprovar a documentação apresentada ou a qualquer tempo, se assim considerar necessário.
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2. Para o Programa de Bolsas deverá ser observada a avaliação do índice de carência econômico-

financeira, a comprovação das declarações constantes no formulário de inscrição.

3. Para aferição de carência econômico-financeira serão consideradas: a renda bruta mensal familiar

expressa  em  salários-mínimos,  pessoas  idosas  no  grupo  familiar,  devidamente  comprovada  a

dependência e membro do grupo familiar acometido de doença crônica.

4. Serão analisadas  somente as inscrições  dos  candidatos  que apresentarem renda bruta  mensal

familiar de até 5 (cinco) salários-mínimos.

Em  caso  de  igualdade  de  condições,  como  critério  de  desempate  entre  os  candidatos,  serão

observados os seguintes critérios e na ordem de relevância abaixo: 

1. Ser arrimo de família, casado ou não;

2. Ter membro da família com deficiência grave ou crônica que resulte em gastos significativos para

a renda familiar, devidamente comprovada;

3. Ter pessoas idosas no grupo familiar, com dependência financeira devidamente comprovada;

4. Ser Órfão, de pai e/ou mãe;

5. Ter irmãos matriculados no Centro Universitário de Goiatuba – UNICERRADO.

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

1. O resultado da seleção do Programa de Bolsas será divulgado pelo Comitê Gestor de Bolsas nos

murais  do  Centro  Universitário  de  Goiatuba  -  UNICERRADO  e  em seu  endereço  eletrônico:

www.unicerrado.edu.br no portal do Comitê até o dia 31 de Abril. A bolsa passará a contar a partir

do mês de Maio de 2020.

3. Os demais itens e subintes do edital permanecem inalterados.

Goiatuba, Estado de Goiás, 24 de Março de 2020.

_________________________________

Alan César Seles 

Presidente do Comitê Gestor de Bolsas 


