EDIITAL DO PRO
OGRAM
MA DE B
BOLSA
A DE ES
STUDO
O 2017
E
Educação
dee Jovens e A
Adultos (EJJA) - 2º Sem
mestre de 2017
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O INSTITU
UTO DAS IRMÃS D
DA SANTA
A CRUZ (IIISC), é um
ma pessoa jurídica de
direito pprivado civiil, com natuureza jurídiica de assocciação, sem
m fins econôômicos ou llucrativos,
inscrito no CNPJ/M
MF sob o nº 57.035.933.0001/31, coom sede na Rua Antônnio Furlan Juunior, 127,
Vila São P
Pedro, cidadde de São Paulo- SP, respeitanddo o que reege a Lei 112.101/09,
Bairro V
regulam
mentada pelo Decreto 8.242/14, para o cuumprimento de suas aações beneficentes e
filantróppicas, torna público o Edital
E
para cconcessão dde Bolsa de Estudo parra o segundoo semestre
de 20177 aos alunoss matriculaddos e não matriculados
m
s na Educaçção de Joveens e Adultoos EJA do
Colégioo Santa Marria, mantidoo pelo IISC,, e consideraando:


A necessidaade de estabbelecer norrmas que viisem discipplinar o proocesso de avvaliação e
sseleção de bbeneficiárioos para conccessão de Bolsa de Estuudo na moddalidade Edducação de
JJovens e Addultos (EJA)) - 2º Semesstre de 20177;




A complexidade do proocesso de seeleção de beeneficiários e os requisitos estabelecidos por
llei, para apuuração da vuulnerabilidadde social e;
A
As orientaçõões e regras fixadas pello Instituto das Irmãs da Santa C
Cruz.

RESOL
LVE:
S DISPOSIÇ
ÇÕES GER
RAIS
I - DAS
Art. 1º Fixar as etaapas e o caalendário doo processo dda seleção dde beneficiáários do Proograma de
S
dee 2017, assim
m estabeleccidas:
Concesssão de Bolsaa de Estudo (EJA) - 2º Semestre
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Etapaas

Dataas e períodoss

Divulgação
o do Edital do Program
ma de Conceessão de Bo
olsa de
Estudo (EJA) ‐ 2º Semeestre de 2017
7

12
2/05/2017

Data de retirada do
o formulário
o “Ficha socioeconômicca” na
Secretaria

15/05 a 19/05/17
7

Data de en
ntrega de doccumentos naa Secretaria.

22/05 a 26/06/17
7

Data de in
nício de avaliação dos peedidos pela Assistente Social e
Comissão d
de Bolsa

25/05 a 26/06/17
7

Divulgação
o dos Resultaados

2
28/06/17

Matricula, assinatura do Contratto de Presttação de Seerviços
o de Conceessão de Bo
olsa de
Educacionais e do Teermo Aditivo
Estudo

30/06 a 10/08/201
17

Art. 2º A concessãão de Bolsa de Estudo aos candidaatos a alunoos, com validade para o segundo
uto das Irmãs da Saanta Cruz
semestree do ano leetivo de 2017, é uma prerrogativaa do Institu
dentro ddos critérioss estabeleciidos pela leegislação viigente, não se constituuindo o bennefício em
direito aadquirido, poodendo ser alterado a qqualquer tem
mpo.
Art. 3º Os critérioss de seleçãoo aqui definiidos são inteegralmente obrigatórios para a conncessão de
Bolsa dee Estudo 2017.
mento dos requisitos em
m períodos lletivos anteeriores não rrepresenta,
Parágraafo único. O preenchim
por si sóó, garantia dde concessãão de bolsa de estudo ppara este sem
mestre, sujeeitando-se o candidato
ao estuddo socioeconnômico paraa atender o qque dispõe o artigo 15, da Lei 12.1101/2009.
s oferecidda no 2º Sem
mestre de 22017 será deefinida peloo Instituto
Art. 4º A Bolsa dee Estudo a ser
mãs da San
nta Cruz, mantenedorra do Colégio Santa Maria, em
m consonânccia com a
das Irm
legislaçãão vigente, a disponibillidade de vaagas e limitee orçamentáário anual.
d Estudo 22017 não cobbre e nem inncide sobre os débitos aanteriores,
Art. 5º A concessãoo de Bolsa de
cursos eextraclasse, ttais como, ooficinas, currsos livres eetc.
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Art. 6º A concessãão da Bolsa de Estudo aabrange o valor
v
da sem
mestralidade escolar e do
d material
Santa Mariaa.
didáticoo, quando fornecido peloo Colégio S
A COMISSÃ
ÃO DE BOL
LSA DE ES
STUDO
II – DA
c
com
m uma Com
missão Organnizadora, deenominada
Art. 7º A concessãão da Bolsa de Estudo contará
mpenhará aas atividadess estabeleciidas neste eedital, sem
Comissãão de Bolsaa de Estudoo, que desem
prejuízoo de suas ativvidades reguulares.
Maria e/ou
Parágraafo Primeirro. É imprescindível a participaçãoo da Direçãão do Coléggio Santa M
pessoas designadass por esta e da Assistennte Social ddo Institutoo das Irmããs da Santaa Cruz na
Comissãão de Bolsa de Estudo.
do. A Direeção do C
Colégio San
nta Maria poderá aiinda designnar outros
Parágraafo Segund
represenntantes de diiferentes áreeas do coléggio, sempre em númeroo ímpar, até no máximoo 5 (cinco)
colaboraadores, paraa compor a Comissão dde Bolsa dee Estudo, taais como: pedagógica, financeira
e/ou outtras que julggar convenieente.
missão de Boolsa de Estuudo:
Art. 8° São atribuiçções da Com
mativo (com
municados aoos alunos e candidatos,, edital etc.)), sobre os
a) Elabborar o matterial inform
proccedimentos;;
mprimento doo cronogram
ma de conceessão de bolsa de estudoo;
b) Zelaar pelo cum
c) De posse do parecer téccnico da Assistente Soocial, definnir o percenntual de boolsa a ser
conncedido;
d) Apuurar, a qualqquer tempo,, mesmo deppois de conncedida a boolsa de estuddo, quaisqueer indícios
de iirregularidaddes no proceesso, adotanndo as mediidas cabíveis para a suaa correção;
e) Presservar a trannsparência e correção ddo processo,, evitando innterferências de qualquer origem.
Parágraafo único. Independennte do pareccer técnico do Assisteente Social, pelo deferiimento ou
indeferim
mento, cabee a Comissãão de Bolsa rratificar ou não o referiido parecer.
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O PROCED
DIMENTO
O DE INSCRIÇÕES N
NO PROCE
ESSO SELETIVO DE
E BOLSA
III - DO
DE EST
TUDO
d Estudo, o Colégio Santa
S
Mariia terá por
Art. 9° Durante o processo dee concessãoo de Bolsa de
base as informaçõees registradaas na Ficha Socioeconôômica e dem
mais docum
mentos fornecidos pelo
candidatto para anállise do pediddo, conform
me art. 19 deeste edital.
Parágraafo único. O Colégio Santa Marria poderá, a qualquer tempo, exiigir comproovação das
informações prestaddas pelo canndidato ou nnovas inform
mações.
Art. 10.. É recomenndável a leituura total desste edital peelo candidatoo a bolsa dee estudo.
mente, pelo ccandidato que
q pleiteia a bolsa de
Art. 11.. As inscrições deverãoo ser feitas, exclusivam
estudo, não
n sendo aaceitas outraas formas dee inscrição.
Art. 12.. O Colégioo Santa Maaria não se responsabiiliza por insscrições nãoo concluídass devido a
problem
mas particulaares dos canndidatos.
M
não permite aalterações, dde qualquerr natureza, na Ficha
Art. 133. O Coléggio Santa Maria
Socioeconômica paara a solicitaação de Bolssa de Estudoo.
A BOLSA D
DE ESTUDO PARA 2017
IV - DA
Art. 14.. O custo dda concessãoo de Bolsa de Estudo sserá assumido pelo Insstituto das Irmãs da
Santa C
Cruz e abranngerá o valoor da semesttralidade esccolar do anoo de 2017.
Art. 15.. A Bolsa dde Estudo 2017 é intrannsferível, nãão havendoo possibilidaade de transsferência a
outrem, nem mesm
mo para outtro membroo do mesmoo grupo fam
miliar que ffrequente ouu venha a
frequenttar o Colégiio Santa Maaria.
Art. 16. A bolsa dde estudo é concedidaa de acordoo com as noormas legaiis vigentes, enquanto
perdurarrem as conddições deterrminantes doo benefício e respeitadaas às normaas e critérioss adotados
pelo Colégio Santaa Maria.
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Art. 17.. A bolsa dde estudo deestina-se ao atendimentto de candiddatos a alunnos que se encontram
e
em situaação de vuulnerabilidadde social e//ou hipossuuficiência ecconômica e é concedida após a
avaliaçãão socioeconnômica, quee atenda aos critérios esstabelecidos neste editall.
%) será concedida a alunno cuja rendda familiar
a) Bolssa integral: A bolsa dee estudo inteegral (100%
mennsal bruta, pper capita, nnão exceda o valor de 1½ (um e meio) saláário mínimoo nacional,
obeddecidas as demais
d
conddições estabeelecidas nesste edital.
e
parciial de 50% ((cinquenta por
p cento) seerá concedida a aluno
b) Bolsaa parcial: A bolsa de estudo
cuja renda familliar mensal bruta, per capita
c
não exceda
e
o vaalor de 3 (trrês) salárioss mínimos
mais condiçõões estabelecidas neste edital.
nacioonal, obedeccidas as dem
A
destaas bolsas, o Instituto d
das Irmãs da
d Santa C
Cruz, respeiitando seu
Parágraafo único. Além
limite orrçamentárioo, poderá ofeertar ainda aas seguintess bolsas instiitucionais:
c
será
a) Bolssa Institucional parciaal: A bolsa institucionaal parcial dee 50% (cinqquenta por cento)
conccedida em ccomplementto à bolsa pparcial, obeedecidas as demais conndições estabelecidas
nestee edital.
d) Bolsaa Institucional integraal: A bolsa iinstitucionall integral (100%) será cconcedida a aluno que
não se
s enquadree nos itens anteriores,, obedecidaas as demaiis condiçõees estabelecidas neste
editall e a dispoonibilidade de vagas de cada ssérie após serem adm
mitidos os ccandidatos
classiificados noss itens “a” e “b” acima.
V - DOS
S CRITÉR
RIOS DE SE
ELEÇÃO
Estudo de 2017,
2
o canddidato deveerá atender
Art. 18.. Para conccorrer à seleeção para a Bolsa de E
integralm
mente as segguintes conddições:
uto das Irm
mãs da San
nta Cruz,
a) Insccrever-se noo Programaa de Bolsass de Estudoo do Institu
entrregando no Colégio Saanta Mariaa, dentro doo prazo fixaado, a Fichaa Socioeconnômica de
soliicitação de bolsa, acom
mpanhado de
d cópias sim
mples de toodos os doccumentos exxigidos no
artiggo 19 deste edital, meddiante protoccolo.
b) Estaar adimplennte com toodas as mennsalidades escolares, nnos termoss da Lei 9..870/1999,
quaando forem bbolsistas parrciais;
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c) Com
mprovar rennda familiarr mensal peer capita brruta, para obtenção
o
da gratuidadee de 100%
(cem
m por centoo), no valorr de até 1½ (um e meioo) salário-m
mínimo naciional e paraa as bolsas
parcciais de 50%
% (cinquentta por cento), renda fam
miliar mensaal per capitaa bruta, de aaté 3 (três)
saláários-mínim
mos nacional, conforme previsto no Artigo 14 dda Lei 12.1001/2009;
Parágraafo único. Como
C
desem
mpate, apóss análise socioeconômiica, serão uutilizados oss seguintes
critérioss na ordem aabaixo:
Anos de estuudo no Coléégio Santa Maria;
a) A
Proximidadee da residênncia com o colégio;
c
b) P
Existência dde doença crrônica no G
Grupo Familiiar;
c) E
Sorteio.
d) S
VI - DA
A DOCUME
ENTAÇÃO
O
Art. 19.. Deverão seer apresentaados cópias simples dos documenttos a seguir designadoss, sob pena
de indefferimento doo pedido:
mês de tod
dos os mem
mbros do grupo fam
miliar que
a) Compprovantes dde renda ddo último m
estiveerem auferinndo renda;
b) Atesttado Médicoo que compprove a exisstência de ddoença crôniica no grupo familiar, quando as
houver.
São cconsideradaas doenças crônicas
c
aquuelas indicaadas na Porttaria Interministerial nºº 2.998, de
23/088/2001, doss Ministross de Estadoo da Previidência e Assistência
A
Social e da
d Saúde:
tuberrculose ativva; hansenííase; alienaação mentaal; neoplasiia maligna; cegueira;; paralisia
irreveersível e incapacitant
i
te; cardioppatia grave;; doença dde Parkinsson; esponddiloartrose
anquiilosante; neefropatia grrave; estadoo avançado da doençaa de Paget (osteíte defformante);
síndrrome da defi
ficiência imuunológica adquirida
a
-A
AIDS; contaaminação poor radiação,, com base
em coonclusão daa medicina especializad
e
da e hepatoppatia grave;
c) Recibbo do últimoo pagamento de alugueel ou de finaanciamento dde imóvel;
ma conta de luz e água;
d) Últim
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e) Compprovante dee recebimentto de pensãoo alimentíciia;
f) Cópiaa da certidãão de nascim
mento ou RG
G dos menorres de 18 annos.
v
Parágraafo Primeirro. São conssiderados coomprovantes de renda válidos:
a) S
Se empregaado: Cópia do
d último hoolerite dos m
membros doo grupo fam
miliar;
Se desemprregado:
b) S
 Carteiraa de Trabalhho e Previddência Sociaal (CTPS) ddos membroos do grupoo familiar,
maioress de 18 anoos, independdentemente de estarem
m trabalhanddo ou não (cópia
(
das
páginas da foto, quualificação ccivil, último contrato e dda página seeguinte em branco);
b
o que nun
nca trabalh
haram: cóppia da folhha da foto, cópia da página da
 Para os
qualificação civil e da primeiraa página em
m branco da CTPS.
c) S
Se autônom
mo:
 Guia de Recolhimeento do INS
SS, dos últim
mos 3 (três)) meses, com
mpatível coom a renda
declaradda;
 DECOR
RE (original)): declaraçãão fornecida por contadoor inscrito nno Conselhoo Regional
de Conttabilidade (CRC),
(
connstando dados pessoaiss, tipo de aatividade quue exerce,
local, enndereço e retirada menssal, nos últim
mos 3 (três) meses ou C
Carteira de T
Trabalho e
Previdênncia Social (CTPS) doos membroos do grupoo familiar, maiores dee 18 anos,
independdentemente de estarem
m trabalhanndo ou nãão (cópia ddas páginass da foto,
qualificaação civil, úúltimo contrrato e da pággina seguintte em brancco). Para os que nunca
trabalharram fotocóppia da folhaa da foto, daa qualificação civil e dda primeira ppágina em
branco;
d) S
Se Empregaador ou Sócio Proprieetário:
 Cópia ssimples do Contrato Social
S
e coomprovante de Pro Laabore, referrentes aos
últimos três meses;;
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 No casoo de inatividdade da em
mpresa, por mais
m de um
m ano, apressentar a declaração de
inatividdade expedidda pela Receeita Federall.
e) S
Se Aposentado ou P
Pensionista: cópia sim
mples do Comprovantee de recebiimento da
A
Aposentadooria ou Pensãão do últimoo mês;
Se Estagiárrio: cópia doo contrato ou documentto comprobaatório do estágio;
f) S
Se Separad
do ou Divorciado: cóppia simples do último comprovannte de recebbimento de
g) S
ppensão alim
mentícia.
Parágraafo Segund
do. Caso o candidatoo não posssua um ouu mais doss documenttos acima
solicitaddos, deverá declará-los de próprio punho, num
ma mesma ddeclaração, ccom a respeectiva data
e assinattura.
Parágraafo Terceiro. Para oos trabalhaddores que estão no mercado iinformal, apresentar
declaraçção de própprio punho, informanddo à atividaade que exeerce e o vaalor total qque recebe
mensalm
mente, com local, data e assinatura.
Parágraafo Quarto. Para o canndidato não alfabetizaddo será possíível a declaaração a rogo, visando
o cumpprimento doos requisitoos previstoss neste ediital. Após pprocedida a leitura dda referida
declaraçção ao candiidato, com ssua expressaa compreenssão e concoordância verbbal, será devvidamente
assinadaa por duas teestemunhas,, para todoss os fins e effeitos.
m do processo de bolssa de estudo EJA/ 1º
Parágraafo Quintoo. Para os aalunos que participaram
Semestrre 2017 e qu
que entregarram todos oos documenntos solicitaddos e desejarem continnuar no 2º
Semestrre de 2017, ddeverão aprresentar apennas os seguiintes docum
mentos:
mprovantes de renda do último mês de tod
dos os mem
mbros do grupo fam
miliar que
a) Com
estivverem auferrindo renda;;
S) dos mem
mbros do gruupo familiaar, maiores
b) Carrteira de Traabalho e Preevidência Social (CTPS
de 118 anos, inddependentem
mente de esttarem traballhando ou não
n (cópia das páginas dda foto, da
pággina de qualiificação civiil, último coontrato e da página seguuinte em braanco);
c) Últiima conta de luz ou águua, caso o caandidato tennha mudadoo de endereçço;
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d) Com
mprovante de
d pagamentto de pensãoo alimentíciia.

VII - DO
O PROCES
SSO DE SE
ELEÇÃO
Art. 20.. A Assistennte Social rrealizará o estudo socioeconômicoo da famíliaa do candiddato, tendo
como reeferencial:
upo Familiaar: entende-se como grrupo familiaar, além do próprio canndidato, o coonjunto de
a) Gru
pesssoas residinndo na mesm
ma moradia do candidatto que, cum
mulativamentte, usufruam
m da renda
brutta mensal faamiliar, e sej
ejam relacionnadas ao caandidato peloos seguintess graus de pparentesco:
pai,, padrasto, m
mãe, madrassta, cônjugee, companheeiro (a), filhoo (a) e mediiante decisãão judicial,
mennores sob gguarda, tutela ou curattela, enteadoo (a), irmãoo (ã), avô ((ó). Este coonceito de
gruppo familiar não se aplicca a pessoass sozinhas reesidentes em
m albergues e moradias coletivas.
nda Familiiar Bruta: entende-see como o ssomatório dos
d valores brutos doss salários,
b) Ren
provventos, pennsões, pensõões alimenttícias, aposeentadorias, outros renddimentos doo trabalho
não assalariadoo, rendimenntos do merccado inform
mal ou autônnomo e renddimentos auuferidos do
patrrimônio, de todos os meembros do ggrupo familiiar, incluídoo o candidatto.
mento metoddológico paara a análise da bolsa dee estudo seráá:
Art. 21.. O procedim
Assistente Social som
mente analissará os proocessos com
mpletos, ou seja, com
m todos os
a) O A
doccumentos solicitados deevidamente anexados;
a
b) Os ccasos em quue a documeentação nãoo esteja comppleta serão indeferidos;
Assistente S
Social fará a análise dos processsos em connsonância ccom a docuumentação
c) O A
receebida até o nnúmero máxximo de bollsas fixado ppelo Instituto das Irmããs da Santaa Cruz;
m que o A
Assistente Social julgarr necessário, este podderá: soliciitar novos
d) Noss casos em
doccumentos; aggendar entreevista com o responsávvel; realizar vvisita domicciliar.
e
o seuu parecer téccnico, que
e) Apóós análise téécnica dos documentoss, o Assisteente Social emite
seráá apresentaddo na Comisssão de Bolssa de Estudoo;
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f) A cconcessão oou não da boolsa de estuudo será definida pela Comissão de
d Bolsa, seegundo os
critéérios estabeelecidos nestte edital;
g) Em caso de eempate, a cconcessão dde bolsa dee estudo, seerá definidaa consideraando-se os
critéérios previstos no parággrafo único do art. 18.
Comissão dee Bolsa de E
Estudo deverrá ser registtrada no forrmulário Parrecer Final
h) A ddecisão da C
da C
Comissão dee Bolsa de E
Estudo;
i) A ccomunicaçãoo da decisãão de conceessão ou nãoo da bolsa de estudo sserá comuniicada pelo
Collégio Santa Maria ao ccandidato;
Estudo de 22017 será prreenchido eem formulárrio próprio
j) O resultado daa Análise daa Bolsa de E
nta Maria;
pelaa Comissão e repassadoo cópia à Seecretaria do Colégio San
k) Àquuele cuja boolsa de estuudo foi deferrida deverá compareceer à Secretarria do Coléégio Santa
Maaria para efeetuar a matríícula, no praazo estipulaado, assinar o contrato eeducacionall e o termo
adittivo de conccessão de boolsa de estuddo;
n comparrecimento ddo candidatoo para assinnatura do ccontrato eduucacional e do termo
l) O não
adittivo de conncessão de bolsa de estudo, na data/períoddo estipuladdo para a matrícula,
impplicará no caancelamentoo do benefíccio, sendo esste destinaddo a outro soolicitante;
S
ddo Colégio
m) O teermo aditivoo de concesssão de bolssa de estudoo será preenchido pela Secretaria
San
nta Maria e deverá estar em conssonância coom o deferim
mento da C
Comissão dee Bolsa de
Estuudo.
Art. 22.. Caso haja desistência e/ou transfferência de aalunos com bolsa de 1000% será neecessário a
inclusãoo de novos alunos, no decorrer doo ano, para que a cotaa de uma boolsa de estuudo a cada
aluno paagante seja cumprida
c
noo decorrer ddo ano.
mãs de San
nta Cruz see reserva o ddireito de prorrogar
p
o
Parágraafo Primeirro. O Instittuto das Irm
prazo de
d recebim
mento da documentaçãão para annálise sociooeconômicaa, visando preencher
eventuaiis vagas rem
manescentess e a legislaçção pertinennte.
Parágraafo Segund
do. O alunoo que não comparecerr nos primeeiros 10 diias letivos tterá a sua
matriculla canceladaa, com a connsequente perda da bolssa.
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d
ser aassinado pella Direção ddo Colégio
Art. 23.. O parecer de concessãão de Bolsa de Estudo deverá
Santa M
Maria ou seeu represenntante, a Asssistente Soccial, devidam
mente inscrrita no CRE
ESS, e por
todos daa Comissão de Bolsa dee Estudo.
Parágraafo primeirro. Este doccumento farra parte do pprocesso dee concessão de bolsa de estudo e
será arqquivado, pello prazo dee 10 (dez) anos,
a
junto com os deemais formuulários e doocumentos
anexadoos.
do. Não havverá devoluução da doocumentaçãoo para os processos
p
a
analisados,
Parágraafo segund
ficando sob guarda do Colégioo Santa Maaria para evventuais com
mprovaçõess por parte ddos órgãos
reguladoores.
d Estudo dde 2017 se encerra
e
com
m o términoo previsto no
n parecer e no termo
Art. 24.. A Bolsa de
aditivo dde concessãão de Bolsa dde Estudo.
VIII - DAS
D
COND
DIÇÕES IM
MPEDITIV
VAS DA CO
ONCESSÃ
ÃO E DA M
MANUTEN
NÇÃO DA
BOLSA
A DE ESTU
UDO
Art. 25.. Além de aatender obriigatoriamennte às condições exigiddas para a seeleção, o boolsista não
poderá iincorrer nas seguintes ccondições:
e
a) Desscumprimennto dos prazos estabeleccidos neste edital;
d
apresentadoo ou falsiddade de info
formação prrestada no
b) Faltta de idoneeidade de documento
proccesso de conncessão de bolsa
b
de esttudo;
mica;
c) Inexxistência dee carência soocioeconôm
d) Trannsferência oou desistênccia do bolsissta;
mento Internno do Coléggio Santa M
Maria.
e) Desscumprimennto do Regim
IX - DA
AS DISPOS
SIÇÕES FIN
NAIS

11

Art. 26.. Não será aanalisada sollicitação de bolsa de esstudo incom
mpleta ou em
m que estejam
m faltando
documenntos que coomprovem aas situaçõess descritas. Nesses casos, o pediddo de bolsa de estudo
será indeeferido, autoomaticamennte, por faltaa de dados ee/ou documeentação.
Art. 27.. Também sserão indefeeridos, automaticamentte, pedidos de Bolsa dee Estudo, quue mesmo
estando completos, forem entreegues fora ddo prazo estaabelecido.
Art. 28. A Bolsa dde Estudo dde 2017 serrá concedidda desde a pprimeira atéé a última parcela
p
da
semestraalidade de 22017.
Art. 299. O proceesso de cooncessão dee Bolsa dee Semestre de 2017 será realizzado, sem
interferêências pessooais, ideológgicas, polítiico-partidárrias ou priviilégios, tenddo como baase, para a
sua anáálise e defeerimento, o parecer téécnico do Assistente
A
S
Social, bem
m como a análise
a
da
Comissãão de Bolsa de Estuddo, pautado nas inform
mações e ddocumentaçãão apresenttadas pela
família.
Maria.
Art. 30.. Os casos oomissos serãão decididoss pela Direçãão do Coléggio Santa M
Santa Cruzz, entrando
Art. 31.. Este editall foi aprovaddo pela Direetoria do Instituto das Irmãs de S
em vigoor na data dee sua publicaação.

São Pauloo, 12 de maioo de 2017.

D
Diane Cund
diff
Collégio Santa M
Maria

Michael Mary Nolan
Instituto ddas Irmãs dee Santa Cruzz

R
Rosely A. G
Gati de Cerrqueira Cessar
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