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EDITAL Nº 001 – 03 DE OUTUBRO 2016 

 
DISPONIBILIDADE DE VAGAS E PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDO 
 
 A Sociedade Evangélica Educacional de Estrela, mantenedora do Colégio Martin 
Luther, vem tornar público os critérios para concessão de bolsas de estudo integrais e 
parciais para o ano letivo de 2017. 
 
Prazo das inscrições: 03/10/2016 a 21/10/2016 
Alunos novos: 03/10/2016 a 21/10/2016 
Local das inscrições:  
- Acesso ao requerimento no site: www.cml.com.br ou na secretaria do CML 
- Entrega: na Secretaria do Colégio Martin Luther (CML) 
Horário das inscrições: De segunda à sexta feira, das 7h30min às 12h e das 13h30min 
às 17h30min. 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
A escola tem constituída uma Comissão Permanente de Acompanhamento, com 
representação paritária de membros da Mantenedora, Direção da Escola e 
representante dos pais, com assessoramento e acompanhamento de uma Assistente 
Social, nos casos em que a instituição julgar necessário. 
   

            A seleção dos (as) candidatos (as) será realizada a partir da análise da Ficha 
Socioeconômica e da documentação comprobatória exigida; 
           Para concorrer, os candidatos deverão atender ao perfil socioeconômico 
conforme parâmetro da Lei 12.101/09, 12.868/13 e do Decreto 8.242/14; 
           O perfil socioeconômico estabelecido é de 1(um) e meio salário mínimo per 
capita para bolsas integrais e de 3 (três) salários mínimos per capita para bolsas 
parciais conforme a lei acima citada; 
           As bolsas serão oferecidas pela escola de acordo com as vagas existentes nas 
respectivas turmas a partir do 1º Ano do Ensino Fundamental I a 3ª Série do Ensino 
Médio; 
          Será dada preferência para alunos dos bairros próximos da escola, como segundo 
critério do domicílio os alunos na cidade de Estrela, e após os alunos de outras cidades, 
conforme as vagas disponibilizadas em cada série/ano; 
          Em caso de empate o critério de desempate será o índice de carência dos 
candidatos; 
         A escola se reserva ao direito de solicitar uma visita de uma assistente social à 
residência familiar para fins de verificar a veracidade das informações prestadas; 
         

http://www.cml.com.br/


DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
- Preenchimento de ficha socioeconômica; 
- Comprovante de renda mensal de todos os integrantes da família que têm renda; 
 

a) Se autônomo ou profissional liberal:   

 DECORE – Declaração Comprobatória de Rendimentos; 

 Declaração de rendimentos assinada e autenticada em cartório, 
com valor mensal dos   rendimentos e atividade exercida conforme 
modelo disponível no site. 

 
b) Se aposentado ou pensionista: último recibo de provento retirado no site da 
Previdência Social (INSS): 
http://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml 

 

c)  Se empregado ou servidor público: cópia dos últimos três contracheques; 
 

d) Se desempregado ou de afazeres domésticos: cópia do seguro desemprego, 
da carteira de trabalho (folha de identificação da pessoa e folha do 
desligamento) e/ou cópia da rescisão contratual. Declaração de não renda, 
assinada e autenticada em cartório, conforme modelo disponível no site. 

 
e) Se estagiário: cópia do contrato de estágio indicando valor recebido; 

 
f) Se agricultor/taxista ou similar: declaração do sindicato da categoria 
informando os rendimentos dos últimos 12 meses. Se agricultor deve constar 
a atividade rural desenvolvida. Caso as atividades sejam desenvolvidas em 
terras de terceiros, apresentar cópia do contrato de arrendamento; 
g)Se sócio ou dirigente de empresa/microempresa/pequena 
empresa/Empreendedor Individual: 

 Cópia Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica completa 
(inclusive com o recibo de entrega); 

 Contracheque do último Pro Labore ou Declaração de valor mensal 
retirado da empresa assinado e autenticado em cartório, conforme 
modelo no site; 

 Cópia Contrato Social e Balanço Financeiro da empresa; 

 Cópia Alvará de Licença; 

 Certidão Negativa de Situação Cadastral; 
 

h) Se trabalhador informal ou trabalho eventual: declaração de renda 
informal assinada e autenticada em cartório, conforme modelo disponível no 
site; Na situação de renda provinda de aluguel de imóveis, apresentar 
contrato de aluguel ou declaração assinada e autenticada em cartório, na 
qual conste o valor recebido. 

 
i) Se proprietário individual ou sócio proprietário de empresa inativa:  
apresentar cópia de baixa em uma das esferas: municipal, estadual ou 
federal; 

http://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml


 
- Declaração de Imposto de Renda completa para fins de comprovação da renda anual, 
referente 2014/2015 de todos os integrantes da família que fazem a declaração IRPF 
(com especificações do patrimônio); 
- Comprovante das condições de moradia (se financiada, a última prestação, e, se 
alugada, o último recibo de pagamento); 
- Sendo aluno novo, apresentação do Boletim Escolar da escola anterior; 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

- O benefício é anual, devendo este ser renovado a cada ano letivo mediante nova 

solicitação. 

 

                                                                         Estrela, 03 de outubro de 2016. 

                                      

 

                                           Andrea Desbessel 

                                                      Diretora do Colégio Martin Luther 


