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EDITAL Nº 002/2021 

 
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 2022. 
 
- Acesso ao requerimento no site (documentos): www.cml.com.br  
 
- Entrega: na Secretaria do Colégio Martin Luther (CML), conforme cronograma: 
    - Alunos CML Bolsistas: 08/09/2021 a 18/09/2021 
    - Alunos CML não bolsistas e alunos novos: 21/09/2021 a 02/10/2021 
    - Horário deverá ser agendado com antecedência na secretaria da escola pelo 
telefone (51) 3712.1248 ou mensagem via aplicativo WhatsApp nº (51) 98600.5264. 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

A escola tem constituída uma Comissão Permanente de Acompanhamento, 
com representação paritária de membros da Mantenedora, Representante dos 
Docentes, Representante dos Pais, Direção e Administração da Escola, 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 do Decreto 8.242/14 e Portaria MEC 
15/2017. 
           O perfil socioeconômico estabelecido é de até 1(um) e meio salário mínimo per 
capita para bolsas integrais e de até 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 e 
disponibilizadas 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. 

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


         A escola se reserva o direito de solicitar uma visita da assistente social à 
residência familiar para fins de verificar a veracidade das informações prestadas.  
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
- Preenchimento de ficha socioeconômica. 
 
- Carteira de identidade ou certidão de nascimento, de todos os membros do grupo 
familiar, inclusive do solicitante, declarados na ficha socioeconômica. Em se tratando 
de guarda legal (concedida pela justiça), apresentar cópia do termo de guarda. 
 
- Certidão de casamento. Se divorciados, averbação do divórcio, separação ou óbito. Se 
união estável, apresentar declaração, com duas testemunhas, registrada em cartório 
ou com firma reconhecida. 
 
- Todos os membros do grupo familiar que possuem renda devem apresentar CPF e 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF (Completa – todas as páginas), 
acompanhada do recibo de entrega referente ao último exercício fiscal (2019/2020). 
Em caso de isenção do IRPF, realizar a consulta da Restituição do Imposto de Renda no 
site da Receita Federal (consultar 2019 e 2020), imprimir no endereço:  
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/consrest/Atual.app/paginas/index.asp 
 

- Negativa de recebimento de benefício de todos os membros do grupo familiar 
maiores de 18 anos – retirar pela internet no site, https://meu.inss.gov.br – Consulta 
Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta, mediante cadastro e senha, mais a 
comprovação complementar conforme as seguintes situações: 
 

a) Se autônomo ou profissional liberal:   

 DECORE – Declaração Comprobatória de Rendimentos, expedido 
por profissional de contabilidade habilitado. 

 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 destes proventos, o documento 
pode ser retirado no site https://meu.inss.gov.br – extrato previdenciário 
(CNIS), mediante cadastro e senha. 

c)  Se empregado ou servidor público: cópia do salário completo 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; 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/consrest/Atual.app/paginas/index.asp
https://meu.inss.gov.br/
https://meu.inss.gov.br/


g) Se sócio ou dirigente de empresa/microempresa/pequena 
empresa/Empreendedor Individual:  
 

 Cópia da última Declaração de Imposto de Renda da 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; 

 DECORE – Declaração Comprobatória de Rendimentos, expedido por 
profissional de contabilidade habilitado. 
 

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. 

 
- Comprovante das condições de moradia (se financiada, a última prestação, e, se 
alugada, o último recibo de pagamento, se for cedido apresentar declaração do 
respectivo proprietário (cedente), com firma reconhecida). 
 
- Se no grupo familiar tiver uma pessoa com deficiência ou doença crônica, apresentar 
comprovação com laudo médico, com validade máxima de 6(seis) meses. 
 
-  Comprovante de despesas de água e energia elétrica. 
 
- 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, 27 de agosto de 2021. 

                                      

                                           Andrea Desbessel 

                                                 Diretora do Colégio Martin Luther 


