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REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 
LEI FEDERAL 12.101/2009, ALTERADA PELA LEI 12.868/2013                                       

e DECRETO 8.242/2014 
 

A Sociedade Instrução e Socorros (S.I.S.) poderá conceder, por meio de suas unidades 
educacionais COLÉGIO SANTO AGOSTINHO, do COLÉGIO AGOSTINIANO SÃO JOSÉ 
e CENTRO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO bolsa de estudo integral ao (à) aluno 
(a) cuja renda familiar mensal ‘per capita’ não exceda o valor de 1 1/2 (um e meio) salários 
mínimos (vigente), de acordo com o art. 14, da Lei 12.101/09.  
 
Nesse sentido, solicitamos ao requerente que leia com atenção todo o regulamento a 
seguir antes de preencher o Formulário Socioeconômico, conforme modelo anexo.  
 
1- DO OBJETIVO GERAL  
 
O Programa “Concessão de Bolsa de Estudo” da S.I.S. tem por objetivo atender às 
necessidades das famílias de alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social, econômica e financeira, em cumprimento ao disposto na Lei nº. 12.101/09, 
alterada pela Lei 12.868/2013 e Decreto nº. 8242/14. 
 
2 - DOS REQUISITOS PARA O REQUERIMENTO DA BOLSA DE ESTUDO 
 
O requerente declara estar ciente de que as Bolsas de Estudos são concedidas 
anualmente, não cabendo recursos sobre os requerimentos indeferidos por se tratar de 
concessão e não obrigação, que o perfil socioeconômico não é critério exclusivo, mas 
necessário para a concessão e que para concorrer e/ou manter a Bolsa de Estudo deve 
cumprir os seguintes requisitos abaixo: 
 
a) O (a) aluno (a) que se candidata a receber Bolsa de Estudo não pode ter qualquer 
pendência administrativa/financeira com a unidade educacional;  
b) O (a) aluno(a), que se candidata a receber Bolsa de Estudo, deve ser aprovado(a) no 
ano/série do ano letivo em curso; 
c) O (a) aluno (a) que se candidata a receber Bolsa de Estudo não pode ter sido 
penalizado(a) por falta disciplinar grave;  
d) Alunos novos deverão se submeter à entrevista e/ou avaliação diagnóstica, relativa ao 
ano/série concluído; 
e) O requerente deverá comprovar renda familiar per capita mensal igual ou inferior a 1 1/2 
(um e meio) salários mínimos;  
f) O requerente deverá residir próximo à unidade educacional; 
g) O requerente deverá preencher corretamente o Formulário Socioeconômico e 
respectivas declarações solicitadas pela S.I.S.; 
h) o requerente deverá apresentar os documentos relacionados neste Regulamento, na 
forma aqui exigida; 
i) o requerente deverá responder à entrevista com o profissional Assistente Social 
responsável pela avaliação técnica do requerimento. 
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3 - DO PROCESSO DE CONCESSÃO  
 
O processo seletivo do requerimento se dará por meio de estudo da situação 
socioeconômica do grupo familiar do aluno a ser beneficiado, realizado por um Assistente 
Social que é o profissional credenciado, tem fé pública para realizar o referido estudo, de 
forma técnica, sigilosa e confidencial, respeitando as normas legais e institucionais e 
atendendo a dignidade e respeito aos usuários de seus serviços. 
 
O requerente se submete ao deferimento final do pedido, realizado pela Comissão Interna 
responsável pela concessão da bolsa. O requerimento não importa, necessariamente, no 
deferimento do benefício, ainda que preenchidos os requisitos. 
 
Havendo a concessão da Bolsa de Estudo, esta restringe-se a um ano letivo, devendo ser 
renovada a cada ano, por meio de novo processo seletivo. 
 
A S.I.S. reserva o seu direito de atender aos requerimentos passíveis de deferimento 
dentro de seus limites orçamentários e financeiros fixados anualmente.  
 
4 - DOS PRAZOS 
 
A abertura e o encerramento do período de inscrição se darão de acordo com o 
cronograma a seguir: 
 
 
Unidade Período de inscrição 

no processo seletivo 
Divulgação do 
resultado 

Centro Educacional Santo Agostinho 
Rua Dom Mateus de Abreu Pereira, 579, Jd. Santo André, 
São Mateus, São Paulo, SP. Fone: 11-2753-5055 

 
04/09 a 27/10/2017 

 
21/11/2017 

Colégio Santo Agostinho  
Praça Santo Agostinho, 79, Liberdade. São Paulo, SP. 
Fone: 11-3388-2588 

 
18/09 a 13/10/2017 

 
30/10/2017 

Colégio Agostiniano São José 
Rua dos Agostinianos, 88, São José do Rio Preto, SP.  
Fone: 17-3354-7000 

 
18/09 a 13/10/2017 

 
30/10/2017 

 
5 -  DA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS  
 
Recomendamos atenção no preenchimento do Formulário Socioeconômico, pois dados 
incorretos poderão ocasionar o indeferimento do processo em análise. A documentação 
deve ser apresentada juntamente com o citado formulário. 
 
De acordo com a lei 10.836/2004, família é a unidade nuclear, eventualmente ampliada 
por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que 
forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto. Renda familiar mensal é a soma 
dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família.  
 
Os integrantes do grupo familiar que possuam renda própria devem declarar seus 
rendimentos brutos individuais na composição da renda bruta mensal familiar. 
O requerente deverá observar e comprovar que a renda bruta total suporte os respectivos 
gastos do grupo familiar, sendo condizente com o padrão de vida e de consumo, cuja 
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avaliação técnica será realizada por profissional Assistente Social, que garantirá o 
completo sigilo do que for registrado e, além da documentação coletada, poderá solicitar 
informações pessoalmente ou realizar visitas domiciliares. 
 
6 - DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL  
 
A entrega da documentação comprobatória acontecerá nos horários e dias a serem 
divulgados pelo Colégio. 
 
Não serão aceitas rasuras no Formulário Socioeconômico.  
 
Na falta de qualquer documento, o Processo Concessão de Bolsa de Estudo não será 
analisado.  
 
O requerente deverá comprovar as informações por ele prestadas no Formulário 
Socioeconômico, por meio da apresentação dos documentos a seguir relacionados. Serão 
aceitas cópias simples dos documentos. 
 
As Bolsas de Estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso de constatação 
de falsidade da informação prestada pelo requerente ou inidoneidade de documento 
apresentado, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais cabíveis. 
 
6.1. Documentos pessoais relacionados no Formulário Socioeconômico  

• Comprovante de identidade do responsável; 
• CPF do responsável;  
• Comprovante de residência;  
• Comprovante de identidade do aluno novo. 

 
6.2. Imposto de Renda do requerente e cônjuge ou companheiro (a): 

• Última Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF). 
No caso de isento preencher declaração de isenção e anexar a consulta extraída 
no endereço eletrônico da Receita Federal. 

 
6.3. Comprovantes de rendimentos do grupo familiar (Renda Bruta Familiar):  

São considerados os seguintes comprovantes de rendimentos do requerente ou 
dos integrantes do grupo familiar. 

 
• Trabalhador Assalariado – últimos três demonstrativos de pagamento (holerite).  

Na falta do holerite apresentar uma declaração, preferencialmente em papel 
timbrado, do empregador; 
Nos casos em que o trabalhador assalariado perceber outros tipos de rendimentos 
além de seu salário, deverá preencher declaração para trabalhador 
informal/eventual.  

 
• Trabalhador Autônomo, Profissional Liberal e sócio/administrador ou dirigente de 

empresa: declaração de percepção de rendimentos e/ou ‘pro-labore’- DECORE, 
com especificação de renda anual e dos últimos 3 (três) meses, feita por contador 
inscrito no CRC; 
 



 
 
 Sociedade Instrução e Socorros – SIS 

“Ame e Faça o Bem”. 
 
 

 

• Trabalhador Informal/Eventual: preencher uma declaração para trabalhador 
informal/eventual, informando a origem dos rendimentos informais declarados;  

 
• Aposentado, Pensionista ou Beneficiário de Auxílio Doença do INSS: último 

comprovante de rendimentos que contenha o número do benefício recebido ou 
extrato obtido via internet no ‘site’ da Previdência Social. 

 
• Estagiários: contrato de estágio, indicando o valor mensal recebido e o último 

demonstrativo de pagamento;  
 

• Se receber pensão alimentícia: preencher uma declaração de pensão alimentícia; 
 

• Se receber aluguel de imóveis: preencher uma declaração de imóveis locados, 
constando o valor recebido; 

 
• Desempregado sem rendimentos: cópia do Aviso Prévio e/ou da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), das folhas: foto e identificação, contrato de 
trabalho com a devida baixa e a folha subsequente em branco; 

 
• Desempregado recebendo auxílio desemprego: cópia do Aviso Prévio e/ou da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), das folhas: foto e identificação, 
contrato de trabalho com a devida baixa e a folha subsequente em branco e do 
comprovante de recebimento fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

 
• Se não exerce atividade remunerada: preencher de próprio punho uma declaração 

de renda; 
 

• Outras fontes de renda: ‘Benefício de Prestação Continuada’ (BPC – LOAS) ou 
‘Programa De Transferência De Renda’ (benefícios pagos pelo governo federal, 
estadual ou municipal) – comprovante de recebimento do benefício referente ao 
mês de solicitação da bolsa estudo, com identificação do beneficiário pelo órgão 
previdenciário; 

 
• Auxílio de terceiro: o beneficiário deverá preencher de próprio punho uma 

declaração de auxílio de terceiros. 
 
6.4. Despesas Gerais: Contas de Consumo e Impostos: 

 
Apresentar as três últimas faturas ou comprovantes de pagamento de: 
• Energia elétrica, água, telefone fixo, telefone celular, condomínio;  
• Pagamento de pensão alimentícia (holerite ou declaração); 
• Empréstimo bancário; 
• Financiamento e/ou consórcio de veículo, seguro de veículo; 
• GPS (Guia da Previdência Social), IPVA, IPTU. 

 
 
 
 
 



 
 
 Sociedade Instrução e Socorros – SIS 

“Ame e Faça o Bem”. 
 
 

 

 
6.5. Habitação: 
Alugada: cópia do contrato de aluguel e último comprovante de pagamento; 
 
Financiada: cópia do último comprovante de pagamento da prestação; 
 
Outros casos de moradia (cedida, ocupação irregular, processo de partilha, promessa de 
compra e venda, propriedade sem escritura, comodato, usufruto, usucapião, 
arrendamento, agregado, entre outros): declaração do próprio requerente da bolsa de 
estudo especificando as condições de sua moradia e família. 
 
6.6. Saúde: 

Apresentar o comprovante pago: 
• Assistência Médica, Psicólogo e/ou Psicopedagogo e/ou Fonoaudiólogo;  
• Dentista.  

 
6.7. Educação: 
Para os membros do grupo familiar que estudam em instituições particulares, apresentar 
a cópia da última mensalidade paga de cursos regulares ou extracurriculares, cursos 
profissionalizantes e outros cursos opcionais em geral; 
 
7 - OBSERVAÇÕES  
 
A documentação comprobatória somente terá validade se entregue de forma completa, 
sem qualquer alteração que prejudique a legibilidade do documento, não sendo aceitas 
cópias em papel térmico de aparelhos de fac-símile.  
 
Na hipótese de tratar-se de requerimento de bolsa de estudo para mais de um beneficiário 
do mesmo grupo familiar, deverá ser preenchido um único Formulário com a identificação 
de cada um e respectivos documentos pessoais. 
 
A Bolsa de Estudo poderá ser cancelada, a qualquer tempo, em caso de constatação de 
inidoneidade de documento apresentado ou falsidade de informação prestada pelo 
requerente.  
 
As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas ao requerente, pois 
deverão ser mantidas pelo período de 10 anos, nos termos da legislação incidente neste 
procedimento, para justificação em eventual procedimento fiscal instaurado pelos órgãos 
públicos.  
 
8 - DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO  
 
Também serão causas justificadas do cancelamento do benefício, além do que consta 
acima: 

• O aluno ter sido penalizado (a) por falta disciplinar grave;  
• Não apresentação de documentos solicitados, a qualquer tempo, ou não 

comparecimento quando convocado previamente;  
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• Se comprovada a falsidade nos documentos apresentados e/ou nas informações 

prestadas no formulário;  
• Solicitação formal de cancelamento por parte do requerente.  

 
9 - DA DIVULGAÇÃO DOS CONTEMPLADOS  
 
O resultado favorável ou desfavorável à concessão da Bolsa de Estudos será informado 
ao requerente de acordo com os prazos fixados no item “4. DOS PRAZOS”, deste 
regulamento, pela Tesouraria do Colégio. Não haverá possibilidade de recurso nos casos 
de indeferimento da bolsa de estudos. 
 
O Responsável Legal deverá ir pessoalmente à Tesouraria e assinar a confirmação, 
ciência e aceitação do percentual da bolsa de estudo. 
 
A Bolsa de Estudos incidirá sobre a anuidade do ano de 2018, sob as seguintes 
condições: 

• Assinatura no documento que formaliza a concessão do benefício; 
• Assinatura do Termo de Aditamento do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais - 2018 entre o requerente (responsável) e a S.I.S.  
 
10 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
É de inteira responsabilidade dos requerentes a observância e o atendimento de todos os 
critérios e dos prazos estabelecidos neste Regulamento para concorrer ou manter a Bolsa 
de Estudo.  
 
Fica devidamente esclarecido aos requerentes de Bolsas de Estudo que o simples pedido 
não garante a concessão, pois esta depende das condições orçamentárias e financeiras 
da S.I.S. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da S.I.S., que é a mantenedora das 
unidades educacionais.  
 
 

São Paulo, Agosto de 2017 
 
 
 
 

Frei Rodrigo de Almeida, OSA 
Diretor Financeiro 
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