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EDITAL – BOLSA DE ESTUDOS – 01.2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO – MA, através da Secretaria 
Municipal de Educação, torna pública a abertura de inscrições para os 
estudantes interessados em concorrer ao PROGRAMA MUNICIPAL DE 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO do Município de Buriti Bravo, instituído 
pela Lei Municipal nº. 642/2021, de 03 de maio de 2021 e regulamentado pelo 
Decreto Municipal n.º 034/2021. 
1. DO OBJETO 
O objeto do presente Edital é a concessão do total de 56 (cinquenta e seis) 
Bolsas de Estudos, sendo 20 Bolsas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
para alunos matriculados em Curso Superior; 16 Bolsas de Estudo no valor de 
R$ 300,00 (trezentos reais) para alunos matriculados em Instituições 
Particulares de Curso Superior e que são beneficiários de Programas do 
Governo Federal (PROUNI e FIES) e 20 Bolsas de Estudo no valor R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais) para alunos matriculados em Cursinho 
Preparatório para Vestibular e/ou ENEM, com Recursos do FPM do Município 
de Buriti Bravo – MA.   
2. DOS CANDIDATOS 
Poderão participar do processo de seleção todo (as) os (as) candidatos (as) que 
enquadrem nos critérios legais definidos pela Lei Municipal n.º 642/2021 e pelo 
Decreto Municipal n.º 034/2021, e apresentarem a documentação completa, 
definida neste Edital. 
3. DAS INSCRIÇÕES:  
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 01/07/2021 a 09/07/2021, na 
modalidade presencial, junto a Secretaria Municipal de Educação, situada na 
Rua das Magnólias, 96-166, Buriti Bravo – MA, CEP: 65.685-000. 
3.2 Não haverá prorrogação de prazos, devendo o estudante que perdê-lo, 
aguardar a abertura de um novo programa para solicitação do benefício. 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO: 
A relação de documentos deverá ser rigorosamente entregue, obedecendo às 
exigências de acordo com o perfil do aluno ou do(s) membro(s) do núcleo 
familiar (*), ou seja, deverão ser entregues apenas os documentos que 
correspondam aos perfis relacionados abaixo, sob risco de invalidação da 
solicitação da Bolsa 
de Estudos; 
 

(*) Considera-se núcleo familiar o grupo composto por uma ou mais pessoas, 
podendo ser considerados ainda como componentes, as pessoas que 
contribuam para os rendimentos ou tenham as suas despesas atendidas por 
aquela unidade familiar, em geral que convivam sob o mesmo teto, porém, não 
necessariamente (caso de pais separados, por exemplo). 
 
4.1 Ficha de inscrição devidamente assinada, com as justificativas que 
ensejaram o pedido da Bolsa de Estudos que será disponibilizada no site da 
Prefeitura Municipal de Buriti Bravo; 
 
4.2 Cópia da documentação pessoal dos integrantes do Núcleo Familiar (RG, 
CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, TÍTULO DE ELEITOR); 
 
4.3 Comprovante ou declaração de matrícula em curso superior ou cursinho 
pré-vestibular; 
 
4.4 Declarações de Imposto de Renda referentes aos dois últimos anos em 
relação ao pedido de bolsa. Cópia da declaração completa e do recibo de envio. 
No caso de isentos e que não conste como dependente deverão apresentar 
declaração e pesquisa no site da Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/p 
aginas/index.asp) 
 
5. DA COMISSÃO ESPECIAL 
5.1 O programa será administrado pela Secretaria Municipal de Educação, 

através da Comissão Especial nomeada pelo Chefe do Poder Executivo, 

composta por 07 (sete) membros: 

I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
II – 02 (dois) representantes do Poder Legislativo, sendo um indicado pela 
Prefeita Municipal; 
III – 01 (um) representante da União Municipal dos Estudantes Secundaristas; 
IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças; 
V – 01 (um) representante do Gabinete da Prefeita; e 
VI – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
Cidadania e Trabalho. 
5.2 Caberá à Comissão Especial, fundamentado pelos critérios estabelecidos na 
Lei Municipal n.º 642/2021 e do Decreto Municipal n.º 034/2021: 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/p%20aginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/p%20aginas/index.asp
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I – Avaliação do grau de carência dos acadêmicos inscritos no processo seletivo, 
tendo como principal critério de classificação a menor renda per capta familiar; 
II – Estudar e opinar conclusivamente sobre a aprovação, fiscalização, 
concessão ou cancelamento do benefício instituído pela Lei Municipal nº 
642/2021; 
III – Divulgar a relação dos bolsistas selecionados e assegurar a manutenção das 
bolsas de estudos; 
6. DOS RESULTADOS  
6.1 A relação dos alunos contemplados será publicada em duas etapas: A 
primeira lista que contemplará o resultado preliminar será divulgada até o dia 
23/07/2021 e o resultado final será divulgado até o dia 06 de Agosto de 2021, 
mediante afixação em locais de grande circulação de estudantes, no Diário 
Oficial do Município - DOM e no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal 
de Buriti Bravo – MA, tudo conforme o cronograma em anexo. 
7. DO RECURSO 
7.1 Qualquer aluno, contemplado ou não, poderá interpor recurso ao resultado 
preliminar da bolsa de estudo, dispondo de 02 (dois) dias – 26 e 27 de julho de 
2021, das 09:00 às 17:00, tudo conforme o cronograma em anexo. Devendo 
apresentar pessoalmente a justificativa por escrito e fundamentada em 
envelope devidamente lacrado dirigida a Comissão Especial e protocolada junto 
ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo – MA. 
7.2  O resultado do julgamento dos recursos será divulgado através do e-mail 
cadastrado no ato da inscrição, não sendo possível a contestação do recurso. 
8. DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 
8.1 O benefício da bolsa de estudo será cancelado automaticamente, com o 
desligamento do aluno do programa, nos seguintes casos: 
A – reprovação no período letivo, por inassiduidade superior a 75% (setenta e 
cinco por cento); 
B – abandono ou desistência do curso ou trancamento de matrícula sem prévia 
anuência da Comissão Especial; 
C – incorrer em indisciplina ou falta grave no exercício do Programa, respeitado 
o disposto no art. 22, Decreto n.º 034/2021. 
8.2 Havendo impedimento ao bolsista em frequentar às aulas, e o mesmo não 
solicitar, justificadamente, à Comissão Especial do Programa, suspensão 
temporária do benefício no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência do evento, 
também terá cancelamento automático da bolsa. 
8.3 Em qualquer caso do cancelamento, o benefício poderá ser redistribuído a 
outro estudante selecionado, com efeitos a partir da data de substituição do 
bolsista, mediante autorização prévia e expressa da Comissão Especial. 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
9.1 A inscrição do candidato implica na aceitação das normas que regem este 
Edital. A falta de qualquer documento ou descumprimento dos prazos levará 
ao imediato indeferimento do pedido e ao consequente arquivamento do 
Processo.  
9.2 A Comissão Especial convocará os candidatos selecionados para entrevista 
de caráter avaliativo, em casos de dúvidas ou de necessidade de verificação, de 
confirmação ou complementação de informações.  
9.3 A Comissão Especial poderá promover, a qualquer tempo, visitas 
domiciliares aos beneficiários para comprovar ou confirmar a continuidade das 

condições exigidas na concessão da bolsa e/ou veracidade das informações 
prestadas quando da inscrição, bem como denúncia formal dirigida a Comissão.  
9.4 O preenchimento dos requisitos estabelecidos neste Edital, bem como, o 
envio da documentação, dentro de prazos estabelecidos, não garante, por si só, 
a concessão da Bolsa de Estudos, uma vez que é necessário considerar a 
disponibilidade de bolsas.  
9.5 A Bolsa de Estudos é definitivamente validada ou cancelada após análise 
documental, e parecer social, se necessário visita domiciliar, que poderá ser 
realizada a qualquer período do ano letivo;  
9.6 A vigência das Bolsas de Estudos prevista neste edital será de 01 (um) ano, 
sem previsão de prorrogação para estudantes de cursinhos pré-vestibulares e 
em relação aos demais estudantes de ensino superior a vigência da bolsa se 
dará até a conclusão do curso, observados devidamente os requisitos legais; 
9.7 O estudante poderá esclarecer suas dúvidas quanto ao Edital e à 
documentação necessária por meio da Comissão Especial;  
9.8 Nenhum documento poderá ser enviado após o prazo final estabelecido 
neste Edital, salvo substitutivo quando solicitado pela comissão, no prazo por 
este determinado.  
9.9 Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela 
Comissão Especial do Programa Municipal de Concessão de Bolsas de Estudo. 
O presente Edital tem validade somente após a sua publicação. 

 
Buriti Bravo – MA, 21 de junho de 2021. 

 
_____________________________________________________ 

Nádia Rúbia Oliveira da Silva 
Presidente da Comissão Especial 

 
 
 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 

DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL 21/06/2021 

INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

01/07/2021 à 09/07/2021 

RESULTADO PRELIMINAR 23/07/2021 

PRAZO PARA RECURSOS 26/07/2021 à 27/07/2021 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 28/07/2021 à 29/07/2021 

ENTREVISTA COM A COMISSÃO ESPECIAL 02/08/2021 à 05/08/2021 

RESULTADO FINAL 06/08/2021 
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