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Porto Alegre, 14 de setembro de 2020 

 
 

Informativo sobre as inscrições para a Bolsa de Estudo para o Ano Letivo de 2021 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

O Colégio Santa Teresa de Jesus de Porto Alegre – CNPJ 92.880.962/0010-9 –, obra 

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

CNPJ sob o número 92.880.962/0001-09, torna público, através de sua Direção, o Edital do 

processo seletivo para bolsa de estudo. Em virtude da pandemia de COVID 19, este edital, 

alinhado com o Plano Nacional de Educação (PNE), destinará bolsas de estudos parcial e 

integral somente a estudantes já matriculados no Colégio, contribuindo assim para a 

permanência escolar. 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 seleção de beneficiários do Programa de 

Concessão de Bolsa de Estudo para o Ano de 2021 ficam assim estabelecidos: 
 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO INSCRIÇÃO/SOLICITAÇÃO 

Publicação e divulgação do 
Edital do processo seletivo 
para o período de 2021 

14 de setembro de 2020 

Site do Colégio: 

www.stateresa.com.br/porto-
alegre 

Preenchimento da Ficha 
Socioeconômica e envio da 
documentação on-line 

De 14 de setembro a                   
19 de outubro de 2020 

Art. 13 deste Edital 

Análise da documentação 
De 19 de outubro a                      

19 de novembro de 2020 
Setor do Serviço Social e 

Comissão de Análise de Bolsa 

Entrevistas e/ou visitas 
domiciliares 

De 19 de outubro a                        
19 de novembro de 2020 

Através do telefone/WhatsApp 
do Colégio 

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

Interposição de recursos 
De 23 de novembro a                  

04 de dezembro de 2020 
Somente pelo e-mail: 

tesouraria@stateresa.com.br 

Rematrículas, assinatura de 
contrato e termo aditivo 

De 23 de novembro a                    
21 de dezembro de 2020 

Portal do Estudante 
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É importante que o processo seja seguido de acordo com o tutorial de apoio para que se 

evitem problemas durante o processo. 

 
 
 

Etapas do processo: 
 

1. Fazer o download do Edital e do Tutorial. 

2. Ler o Edital e o Tutorial com atenção para se apropriar do novo processo. 
3. Preencher a Ficha Socioeconômica, que está no Edital, imprimi-la, assiná-la e digitalizá-la. 
4. Abrir a plataforma Teams utilizando os dados do estudante (conforme tutorial explicativo), 

responder às perguntas e anexar os documentos (somente em PDF) solicitados no Edital.  
   
 

 

Edital de Concessão de Bolsa de Estudo para o Ano Letivo de 2021: https://bit.ly/3ihi4Tp 
 
Tutorial de apoio para o preenchimento da Ficha Socioeconômica e do Formulário on-line: 

https://bit.ly/33eTv2Z  

 
 
 
Se houver qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimentos referentes à 

documentação da bolsa de estudo, solicitamos que entrem em contato com a Tesouraria do 
Colégio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, através do telefone (51) 
98190-1921 ou do e-mail tesouraria@stateresa.com.br. 

 
Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos sobre o preenchimento do Formulário da 

Ficha Socioeconômica ou sobre o envio de arquivos em PDF, solicitamos que entrem em 

contato com o Serviço de Suporte Técnico do Colégio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e 
das 13h30min às 17h, através dos telefones (51) 98126-2538 e (51) 98190-0311.  

 
 
 

 
Atenciosamente,  

Comissão de Análise de Bolsa de Estudo.  
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