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EDITAL 01/2020 
 

 PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE DESCONTO  
PARA O PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2021 

 
A Direção do Colégio Santa Teresa de Jesus – Porto Alegre – CNPJ 92.880.962/0010-91, 

obra mantida pela Associação de Ensino e Assistência social Santa Teresa de Jesus, inscrita no 

CNPJ 92.880.962/0001-09, torna público o Edital do processo seletivo de concessão de 

Descontos. Em virtude da pandemia de COVID 19, este edital está aberto apenas para estudantes 

já matriculados no colégio. 

Em virtude da pandemia de COVID 19, o processo será somente on-line, de forma a 

garantir a integridade física de todos os envolvidos.  

As etapas e o calendário do processo da concessão de desconto para o ano de 2021 

ficam assim estabelecidos: 

 

ATIVIDADE DATA/PERIODO INSCRIÇÃO/SOLICITAÇÃO 
Publicação e divulgação do edital 
do processo de concessão de 
Desconto para o período de 2021 

28 de setembro de 2020 
Site do Colégio: 

http://stateresa.com.br/porto-
alegre/ 

Preenchimento da Ficha 
socioeconômica e envio da 
documentação on-line 

28 de setembro a 09 de 
novembro de 2020 

Link do formulário na  
página 02 

Divulgação do resultado 23 de novembro de 2020 Entrar em contato com a 
Tesouraria 

Rematrículas, assinatura de 
contrato e termo aditivo 

23 de novembro a                    
21 de dezembro de 2020 Portal do Aluno 

 

Os critérios de seleção aqui definidos são integralmente obrigatórios para a concessão do 

Desconto para o ano de 2021. 

 
DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO DE DESCONTO 

PARA O ANO DE 2021 
 

1. A inscrição somente será feita on-line; 

2. O processo seletivo para a obtenção de Desconto dar-se-á através das seguintes etapas:  

a)  Preencher digitalmente a Ficha de Avaliação Socioeconomica, contida neste edital 

nas páginas 04 e 05; 

http://stateresa.com.br/porto-alegre/
http://stateresa.com.br/porto-alegre/
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b) Fazer a impressão da Ficha acima para que seja assinada e scaneada, e após ser

anexada junto aos demais documentos que serão solicitados por meio do formulário on-

line, somente em formato PDF;

c) O formulário on-line poderá ser acessado através de computador, celular ou tablet,

utilizando o e-mail e senha do Estudante (o mesmo utilizado para assistir às aulas on-

line), através do seguinte site: https://bit.ly/3cqq3vi ou do QR CODE abaixo, seguindo as

orientações do tutorial disponibilizado junto com o edital no site do Colégio.

 O formulário on-line para a conclusão e o envio da documentação estará disponível 
a partir das 07h do dia 28 de setembro até às 17h do dia 09 de novembro. Após esse prazo, 
o formulário on-line não estará mais disponível para preenchimento e envio dos
documentos.

O Colégio não se responsabiliza por inscrições não concluídas devido a problemas 

particulares dos candidatos e/ou de suas famílias ou mesmo por quaisquer dificuldades que 

possam ocorrer no ambiente virtual. 

A família deverá preencher uma ficha socioeconômica e preencher o formulário on-line 

utilizando o e-mail e senha para cada um dos candidatos ao Desconto, mesmo que haja dois ou 

mais candidatos pertencentes ao mesmo grupo familiar. 

DA DOCUMENTAÇÃO 

Deverão ser anexados ao formulário on-line, os documentos a seguir, sob pena de 

indeferimento do pedido: 

1. Carta expondo os motivos da necessidade do desconto;

2. RG e CPF do responsável financeiro;

3. Comprovantes de renda atualizados de todos os membros do grupo familiar:
a) se assalariado: contracheque;

b) se desempregado ou sem renda: declaração de próprio punho que comprove o

não exercício de atividade remunerada ou situação de desemprego.  Os

desempregados, beneficiários de Seguro Desemprego, deverão anexar extrato

https://bit.ly/3cqq3vi
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das parcelas do benefício.  Caso esteja recebendo Auxílio Emergencial, anexar 

extrato do recebimento; 

c) se trabalhador do mercado informal ou autônomo: declaração de próprio

punho, informando a atividade que exerce, o valor total que recebe mensalmente,

com data e assinatura. Caso esteja recebendo Auxílio Emergencial, anexar

extrato do recebimento;

d) se estagiário: cópia do contrato ou documento comprobatório e comprovante de

recebimentos de bolsa-auxílio do último mês;

e) se aposentado/pensionista: extrato de pagamento do último mês.

4. Comprovante de renda de recebimento de aluguel, benefícios assistenciais e de pensão

alimentícia;

5. Última Declaração de Imposto de Renda completa do responsável financeiro. Em caso de

isenção do imposto de Renda, anexar declaração de próprio punho;

6. Atestado Médico que comprove a existência de doença crônica no grupo familiar, quando

houver;

7. Recibo do último pagamento de aluguel ou de financiamento de Imóvel;

8. Última conta de luz, ou na ausência desta fazer declaração informando o endereço

(comprovante de residência).

 Ao final deste edital, seguem alguns modelos de declarações. 

Somente serão analisados os processos completos, ou seja, com todos os documentos 

solicitados devidamente anexados.  

Porto Alegre, 28 de setembro de 2020. 

Jamir Berton 

Diretora 
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1. DADOS DO ESTUDANTE

Nome do Estudante:_____________________________________________________________ 

    da Escola: Data de Nasc.:__________________ CPF:_______________ Novo(a):  

Nº Matrícula(opcional): _______________ 

Selecionar ano pretendido para o ano letivo de 2021: 

Endereço Residencial: _____________________________________________ Nº: _________ 

Compl.: ______________ Bairro:_____________________________ CEP: ___________ 

Cidade: ____________________ Estado: ________________ País: ____________________ 

Com quem reside o Estudante? Outros: ______________________________ 

2. DADOS DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO

Qual o vínculo com o Estudante: 

Nome do Resp. Financ.: __________________________________________________________ 

CPF: _______________ RG: ________________ E-mail: _________________________________

Tel. Coml. Fixo: ____________ Tel. Celular: ___________ Tel. Resid. Fixo: ___________ 

Profissão: ____________________________________________ 

Renda Bruta 1: _________________ 

Renda Bruta 2: _________________ 

Fonte de Renda: 

Fonte de Renda: 

3. INFORMAÇÕES DO GRUPO FAMILIAR

Algum Familiar frequenta estabelecimento de ensino particular superior, técnico, cursos de línguas, 
esportes, danças etc.? 

O Estudante e/ou Familiar possui doença crônica, deficiência ou transtorno? 

4. BENS E INVESTIMENTOS

IMÓVEIS

A moradia do grupo familiar é:   Cedida por quem? ____________________________ 

FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DESCONTOS PARA O ANO LETIVO DE 2021 
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OUTRAS RENDAS 

Aluguéis R$: ______________________ 

Ações R$: ______________________ 

Outras R$: ______________________ 

Poupança R$: _____________________ 
Pensão R$: _____________________ 

Qual? _____________________ 

5. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA FAMILIAR (INCLUIR TODO O GRUPO FAMILIAR QUE RESIDIR NA
MESMA CASA, INCLUINDO O ESTUDANTE)

Nome Parentesco Idade Nome da Escola 
em que estuda 

Profissão Empregado Renda 
Bruta Sim Não 

Total das Rendas 

   Declaro, para fins de Direito, sob as penas da Lei (artigo 299 do Código Penal) que as informações aqui prestadas, 
são verdadeiras e, em caso de falsidade estou ciente das sanções legais. 

Porto Alegre ____/____/____         ___________________________________________  
Assinatura do(a) Responsável Financeiro(a) 

Total de renda? R$..............................Nº componentes da família? .................Renda per capita? ................... 

PARA USO DO COLÉGIO: 

SOLICITAÇÃO DEFERIDA:  Sim      Não     

Desconto a partir de:  ______/________/________ 

PERCENTUAL DE DESCONTO CONCEDIDO: _________%  

OBSERVAÇÃO_______________________________________________________________________________ 

Porto Alegre, ________/________/_________              _____________________________ 
     Jamir Berton  

       Diretora      
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Obs: O modelo abaixo deverá ser transcrito de forma manual (de próprio punho) pelo 
responsável pela declaração, assinado e anexado aos demais documentos. 

AUTODECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL OU AUTÔNOMO 

Eu ......., portador do CPF nº...... e Cédula de Identidade nº..... , residente nesta cidade, declaro 

para os devidos fins que no momento trabalho informalmente como ...................., de onde obtenho 

renda mensal de aproximadamente R$.............. 

Cidade, ___ de setembro de 2020. 

____________________________ 

Assinatura 
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Obs: O modelo abaixo deverá ser transcrito de forma manual (de próprio punho) pelo 
responsável pela declaração, assinado e anexado aos demais documentos. Se está 

recebendo seguro desemprego, anexar comprovante. 

 AUTODECLARAÇÃO DE DESEMPREGO 

Eu...................., portador do CPF n° ........... e cédula da identidade n° ........, residente nesta 

cidade, declaro para os devidos fins que não exerci atividade remunerada e nem mesmo recebi 

auxílio governamental, nos últimos meses, portanto não possuo rendimentos.  

Cidade de.........de setembro de 2020. 

____________________________ 

Assinatura 
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Obs: O modelo abaixo deverá ser transcrito de forma manual (de próprio punho) pelo 
responsável pela declaração, assinado e anexado aos demais documentos. 

AUTODECLARAÇÃO DE ISENTO DO IMPOSTO DE RENDA – PESSOA FÍSICA 

Eu.................., portador do CPF nº.....................e Cédula de Identidade nº ............., residente 

nesta cidade, declaro para os devidos fins que devido meus rendimentos, sou isento da 

declaração de imposto de renda 2020, ano/calendário 2019. 

 Cidade, ......de setembro, de 2020. 

____________________________ 

Assinatura 
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Obs: O modelo abaixo deverá ser transcrito de forma manual (de próprio punho) pelo 
responsável pela declaração, assinado e anexado aos demais documentos. 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

  Eu............., portador do documento de identidade nº .............., e do CPF nº ............. na falta 

de documentos para comprovação de residência, DECLARO para os devidos fins, ser residente e 

domiciliado no endereço ................. (endereço completo, com rua, número, complemento, bairro, 

cep). 

Cidade, ......de setembro, de 2020. 

____________________________ 

Assinatura 
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