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Retificação do Edital de Processo Seletivo para Concessão de Assistência Social
Educacional (Bolsas de Estudo) para Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Edital ns 03/2018 de outubro de 2018.

Dispõe sobre a retificação do edital ns 02/2078 do píocesso seletivo paía a Concessão de
Assistência Social Educacional (Bolsas de Estudo) no Ensino Fundamental e Ensino Médio para
ano de 2019, no Colégio Cônsul Carlos Renaux, mantido pela Fundação Educacional Luterana.
1. DAS INFORMAçõES GERAIS

1,1. O presente edital destina-se a retificar os itens 1-2 das inlormações gerêis e 9 (nove) do cronograma, nos dispo:,it vot
concernentes à Comunícação do nome dos candidatos selecionados êos pais ou responsáveis e à A55inêtura do Termo de Bo sit de
Estudo de todos os contemplados, bem como, suprimir o item 7.9 do Processo de Scleção do edital ns02,/2018 reÍererlle J
Concessão de Assistência Social Educacional (Bo sas de Estudo) no Enslno Fundamental e Ens no Medio pàra 2019, no Colegio Cónsul
Carlos Renaux, mantido pela FundaÇão Educacional Luterana.
1. DAS INFORMAçÕES GERAIS

1.2. A FEL reserva-se o direito de aplicar as condiçôes estabelecidas neste edital, modlficá lês oLr revoSá-las a qua quer tcrr)po,
quando julgar conveniente ou ocorrendo alteração na le8islação vigente que regulamenta a concessão de assistência soci.ll
-"
educacional (bolsas de estudo) prevista no presente editaT, considerando a Lel n'r 12.101 de 27 de novrtmbro dc 2009, o Decrelo
8.242 de 23 de maio de 2014 e a legislação pertinente.
7. DO PROçESSO DE SELEçÃO
7,9. Suprimido (excluído).
9. CRO
Fase

Solicitação de bolsas de estudo para
alunos novos.

Periodo

De05a16de
novembro/18

a14de

AssinatuÍa do Termo de Bolsa de

De 11

Estudos dê todos os contemPlados.

dezembro/18

Descíição _ _
_
as fichas socioeconôÍnicàs e dos documeÍrtos
lnscrição, com apresentação das
corrprobatórios. A docuíl-ontação deverá ser entre8ue até as 18h do dia
76/11,178, M Secretaria do Co égio. Não serão acoltos docLrm{:ntos env ador; por
meio eletÍônico ou correio.
assinatura do Termo de Ciêncra acarretari no
O não comparecimento para assi
cancelamento da concessão de bolssa, Somente poderão

os alunos que não tiverem

Pendlênciàs financeiras

71/12/18.
11. DAS OTSPOSIçõES GERAIS
11.6. os demais ítens e dispositivos permanecem inalterados.
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Brusque,05 de outubro de 2018.
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Presidente da Fundação Educacional Luterana

Rêconhêcldà dê utilidade Pública Federal
Portarla No í.52í de OA11.2002

---

a

ssina r o Termo de [Jolsà

na escolâ ate a dâla rie

]

