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EDITAL DE CHAMAMENTO- BOLSA DE ESTUDO 2017 
 
 
 

“Estabelece critérios para inscrição e 

seleção de novos estudantes para bolsa 

de estudo para o Ensino Superior” 
 
 
Art. 1 – O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde e 

Assistência Social e Departamento de Assistência Social, no uso dessas 

atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto 

nº 4.947, de 06/03/2013, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE 

CHAMAMENTO para concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, 

na modalidade de tecnologia, licenciatura e bacharelado, em cursos presenciais 

e não presenciais reconhecidos pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, 

das áreas de biológicas, exatas e humanas nos termos que se seguem: 

Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor do curso, e as mensalidades serão 

pagas diretamente à instituição de ensino na qual o aluno matricular - se. 

Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 10 bolsas. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º - As inscrições serão feitas no Departamento de Assistência Social, - Rua 
Euclides Figueiredo, 94 –Cardoso – Pindamonhangaba, nos dias 30 e 31 de Março 
de 2017 das 08h00 às 11h30 e das 13hs às 16h00.  
 
DOS REQUISITOS  PARA INSCRIÇÃO 
 
Art. 5º -  Poderão inscrever-se os interessados que: 

 

a) - residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses; 

b) - pertençam a um núcleo familiar com renda “per capita” de até R$ 776,42 

(setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), valor equivalente 

8,82 UFMP’s; 

c) - tenham sido aprovados no vestibular, no caso de ingressantes, ou estejam 

cursando o Ensino Superior, no caso dos não ingressantes; 

d) não possuam Ensino Superior Completo.

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
 
 

Art. 6º - Para inscrição, os interessados deverão apresentar os documentos a 

seguir elencados: 

I.     Cópia do documento de identificação R.G e CPF do candidato. 
 

II.     Cópia do documento de identificação R.G e CPF dos membros do 
grupo familiar;  

 

III. Cópia documentos que comprovem residir no Município a pelo menos 

48 (quarenta e oito) meses; (uma conta de 2013, uma conta de 2014, 

uma conta de 2015 e uma conta de 2016) só serão aceitos conta de 

energia elétrica, IPTU, telefone fixo ou outro comprovante oficial; 

IV.     Comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no vestibular 

e de matrícula para o curso que se pretende no caso de estudantes 

ingressantes, ou comprovante de matrícula para estudantes que já 

estejam cursando; 

V. Cópia da NOTA do vestibular no caso de ingressante e cópia das notas 

do 1º e 2º semestre de 2016 dos candidatos que já estão cursando (não 

será aceito a classificação do vestibular). 

VI.    Declaração do estudante que não possui ensino superior completo; 

(ANEXO) 

VII.     CTPS original e Cópia das páginas de identificação e do último contrato, 

seguido da página em branco) do candidato e de todos os membros do 

grupo familiar 

VIII.     Cópia do comprovante de rendimento dos últimos 3 meses candidato e 

dos membros do grupo familiar que possuem registro em CPTS ou 

declaração de renda no caso de autônomos ou profissional liberal; 

IX.     Cópia do histórico escolar cursado em escola pública, ou comprovante de 

percepção de bolsa integral de estudo do ensino médio, quando escola 

particular; 

X.     Ficha de inscrição retirada no local, devidamente preenchida. 
 
XI.    Cópia da publicação da portaria ou declaração da instituição do 
reconhecimento do curso pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura. 

 
 
 

Parágrafo 1º – A entrega de toda documentação solicitada neste artigo, nos dias 
 

30 e 31 de março de 2017, bem como preenchimento da ficha de inscrição de 

forma correta, completa e fidedigna, é de responsabilidade exclusiva do 

candidato. 

Parágrafo 2º -  O Não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento 

automático do candidato. 

 

DA TRIAGEM SOCIAL 
 
 
 
Art. 7º - Após análise dos documentos entregues, os candidatos selecionados 

serão submetidos a uma triagem social, através de visita domiciliar realizada pela 

equipe técnica do Departamento de Assistência Social da Prefeitura de 

Pindamonhangaba. 
 
 

DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS 
 
 
 
Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção e classificação. 

 

I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular; 

II- a maior NOTA obtida no vestibular no caso de ingressantes; 

III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para 

os  não ingressantes; 

IV- trabalho com carteira assinada; 

V- a menor renda per capita. 

Art. 9º -  O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no 
 

site  www.pindamonhangaba.sp.gov.br no dia 25/04/2017. 
 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
 
Art. 10 - O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar 

ciente e de acordo com as normas deste Processo, da Lei Municipal nº 5.509, de 

28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 06/03/2013, bem como, serem corretas e 

verdadeiras todas as informações por ele prestadas. 

Pindamonhangaba, 14 de março de 2017. 
 
 
 
 
 
 

VALÉRIA DOS SANTOS 

 Secretaria de Saúde e Assistência Social 

  

 RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIAS PARA O ANO DE 2017 

Retificando-se a publicação do dia 14/02/2017, acrescenta-se aos renovados as alunas PATRÍCIA HELENA             
MANOEL DE LIMA, ANHANGUERA - PEDAGOGIA e HELOISA HELENA DA SILVA BARROSO,            
ANHANGUERA - LETRAS atendendo aos processos 19/2017 bolsa de estudos e processo externo 1822/2017.  
 

A Prefeitura de Pindamonhangaba através do Departamento de Assistência Social, no uso das atribuições e de                 
acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013 e decreto 4.497, de 6 de março de 2013, torna público                        
o resultado da renovação das Bolsas de Estudos de Ensino Superior para o ano letivo de 2017, conforme Edital de                    
Convocação publicado em 08/12/2016. 

 

NOME 
INSTITUIÇÃO 
 ENSINO 

                   CURSO 
 

ADRILLENE ALVES MARCONDES UNITAU PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

ALESSANDRA MARIA ALMEIDA DA SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

AMANDA CAROLINA DE OLIVEIRA FUNVIC ENFERMAGEM 

ANDREA REGINA ALVES PEREIRA SANTOS FUNVIC ENFERMAGEM 

ANDREZA APARECIDA FLORIANO MIGUEL UNOPAR EMBELEZAMENTO PESSOAL 

ANNA CAROLINA NEVES JOAQUIM DOS SANTOS ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 

ARIELA PAES DOS SANTOS UNISAL PSICOLOGIA 

BARBARA PEREIRA DE ALMEIDA UNISAL PSICOLOGIA 

BRUNA DA ROCHA SILVA UNISAL DIREITO 

BRUNO RENE DA SILVA PORTOLAN FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

CAROLINA MARANINI RODRIGUES UNITAU ENFERMAGEM 

CLAUDIA CAROLINY RANDES BARONI FASC ADMINISTRAÇÃO 

DANIELA CORREARD GRECO NICOLETTI ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 

DENIZE FERREIRA MACHADO DA SILVA UNOPAR PEDAGOGIA 

ELIZETE CARDOSO UNOPAR ARTES VISUAL 

FRANCIELLE DOS SANTOS CARDOSO UNIP PSICOLOGIA 

FRANCIELLY MONTEIRO DE ALMEIDA MAFALDA UNIP BIOMEDICINA 

GABRIEL GOMES DA SILVA FASC EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

GERALDA MONTEIRO E SILVA UNINTER PEDAGOGIA 

GERUSA JANETE DAMACENO AUGUSTO UNOPAR ED. FÍSICA 

GRAZIELA REGINA AMARAL DOS SANTOS FUNVIC ENFERMAGEM 

HELENICE GABRIEL DE JESUS BUENO DE ALMEIDA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

HELLEN MAURICIO DA CRUZ FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 
HELOISA HELENA DA SILVA BARROSO ANHANGUERA LETRAS 

IANDARA SALGADO RIBEIRO DOS SANTOS UNITAU DIREITO 

ISADORA KAROLYNNE COSTA SANTOS UNITAU COMÉRCIO EXTERIOR 

IVETE RIBEIRO DA SILVA UNISAL DIREITO 

JACSON DA SILVA LUIZ UNITAU ADMINISTRAÇÃO 

JOSILAINE DE DEUS AQUINO UNOPAR ADMINISTRAÇÃO 

LARISSA SANTOS LOMAR UNITAU ARQUITETURA E URBANISMO 

LUANA FERREIRA DA COSTA UNISAL PSICOLOGIA   

LUCIA DA SILVA CONCEICAO BARBOSA ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 

LUIS GUILHERME MONTEIRO DA SILVA UNITAU ENGENHARIA ELÉTRICA 

LUIZ PANISSA NETO FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

LUIZA ARRIETE DUARTE ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 

MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO SALLES FUNVIC PEDAGOGIA 

MARILIA DIAS PEREIRA CORREARD ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 

MATEUS EMANUEL DE ALMEIDA CARVALHO ETEP TECN. MECATRÔNICA 

MAURA ELISA DE ALMEIDA SANTOS FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

MAYARA PEREIRA FLORIANO UNITAU DIREITO 

MICHELE REIS DE OLIVEIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

MÔNICA BORGES ANHANGUERA LETRAS 

NAJARA MARQUES UNITAU DIREITO 

NATALIA FERNANDES DE PAULA UNITAU CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
PATRICIA HELENA MANOEL DE LIMA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

RAFAEL DELPHINO PEREIRA UNOPAR LETRAS 

RAFAEL MARCONDES MARÇON FARO ENG. QUÍMICA 

RAFAELA APARECIDA DA SILVA UNITAU PEDAGOGIA 

RAFAELLA COSTA GOMES UNISAL PSICOLOGIA 

RODRIGO LUIS DE SOUZA UNOPAR GESTÃO PÚBLICA 

ROSE NEIDE BATISTA UNOPAR SERVIÇO SOCIAL 

ROSEANE ALBERTINA DA SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

ROSELY BICUDO RAMOS UNINTER PEDAGOGIA 

ROSIANE APARECIDA MARCELINO ANHANGUERA PEDAGOGIA 

SILVANA BENTO LEMES DA SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

SOLANGE DIAS MARQUES FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

SOLANGE INES VALERIO ANHANGUERA PEDAGOGIA 

SONIA MARA SIQUEIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

STEFANE CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 

STEFANE TAINA GOMES DOS SANTOS FASC ADMINISTRAÇÃO 

SUELLEN REZENDE ALVES UNOPAR CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

TAMIRES GRAZIELE ALVES DE OLIVEIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

TUANY DOS SANTOS MARIANO FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

VALCIMARA PEREIRA PAIXAO ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 

VANESSA RIBEIRO PALAZZI DE CASTRO ANHANGUERA PEDAGOGIA 

WAGNER LINCOLN DO PRADO UNOPAR HISTÓRIA 

WESLEY ALVES DE SOUZA FUNVIC ENG. PRODUÇÃO 
 
 

Regina Tavares de Souza Farias 
Diretora do Depto de Assistência Social  

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e 
local abaixo, para a realização da “ 2ª Reunião Extraordinária de 2017”, cuja pauta 
vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 
 Leitura e aprovação de ATA; 
 Conferência Municipal 2017; 
 Aditamento dos Convênios; 
 Aprovação de verba estadual e federal 
 

Dia:   30/03/2017 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público)  

que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e 
local abaixo, para a realização da “ 2ª Reunião Extraordinária de 2017”, cuja pauta 
vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 
 Leitura e aprovação de ATA; 
 Conferência Municipal 2017; 
 Aditamento dos Convênios; 
 Aprovação de verba estadual e federal 
 

Dia:   30/03/2017 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público)  

que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e 
local abaixo, para a realização da “ 2ª Reunião Extraordinária de 2017”, cuja pauta 
vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 
 Leitura e aprovação de ATA; 
 Conferência Municipal 2017; 
 Aditamento dos Convênios; 
 Aprovação de verba estadual e federal 
 

Dia:   30/03/2017 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público)  

que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 057/17 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (A) RONIE PAIVA TEIXEIRA 
DE FREITAS, responsável pelo imóvel, situado a  RUA BENEDICTO ANTONIO 
DA SILVA, nº 105,  Bairro CAMPO ALEGRE  inscrito no município sob a sigla 
SE11.13.12.016.000, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 070/17 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (a) ZULEIKA APARECIDA FORONI 
SIMÕES E OUTRO, responsável pelo imóvel, situado a  RUA SEVERINO DA SILVA LOPES , S/N.,  
Bairro JD MARIANA  inscrito no município sob a        sigla SO 110609074000, para que efetue 
a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

De acordo com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba - CUT, 
o processo coletivo de pe-
riculosidade e insalubrida-
de da Tenaris Confab, que 
durou 25 anos, começará 
a ser pago na próxima se-
gunda-feira, dia 27.

A previsão era para co-
meçar no dia 3 de abril, 
mas o sindicato conseguiu 
negociar a antecipação 

Processo da Confab começa a ser 
pago na próxima segunda-feira

700 pessoas ainda não compareceram na sede do sindicato
Divulgação

Em Brasília - Herivelto Vela, o presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho,  ministro Ives Gandra, e o advogado trabalhista Alison 
Montoani, logo após a homologação do acordo

do pagamento com a Cai-
xa Econômica Federal. O 
prazo legal que o sindicato 
tem obrigação de cumprir 
é maior, até o dia 30 de 
abril.

“Praticamente um mês 
antes do que era nossa 
obrigação já daremos iní-
cio ao pagamento. Assim 
que o acordo foi homo-
logado nós começamos a 
nos organizar pra pagar 

o quanto antes, pois sa-
bemos que tem pessoas 
passando necessidade e 
contando com esse dinhei-
ro que é delas. Felizmen-
te, um processo que fi cou 
parado por décadas nós 
conseguimos solucionar 
e enfi m os trabalhadores 
terão seu direito prevaleci-
do. Agradeço especialmen-
te ao ex-presidente Renato 
Mamão, ao nosso jurídico 
e toda a direção pelo em-
penho”, disse Vela.

O sindicato organizou 
um calendário para esses 
pagamentos, que serão fei-
tos diretamente na agência 
da Caixa Econômica Fede-

ral da praça Monsenhor 
Marcondes, a “Praça da 
Cascata”. Um atendimen-
to especial para o processo 
será feito no terceiro andar. 
Pessoas cujos nomes come-
çam com a letra A até C re-
cebem no dia 27, de D até I 
dia 28, J no dia 29, de K até 
P dia 30 e com iniciais de R 
a Z na sexta, dia 31.

Essa primeira etapa de 
pagamento envolve 1.274 
pessoas, que já constavam 
na listagem, concordaram 
com o valor e assinaram 
a documentação. O sin-
dicato também reforça o 
pedido para que as pesso-
as divulguem o acordo do 
processo, pois 700 pessoas 
que têm direito ainda não 
compareceram na sede do 
sindicato.

No site do sindicato 
há uma página com mais 
detalhes sindmetalpinda.
com.br/processoconfab.

O processo envolve 
funcionários das unida-
des Confab Tubos, Confab 
Equipamentos e Tenaris 
Coating que trabalharam 
em funções perigosas ou 
prejudiciais à saúde (peri-
culosidade e insalubrida-
de) e que foram contempla-
dos na sentença e acórdão 
dos processos 650/1991, 
651/1991 e 466/2005.

A Receita Federal recebeu, até a segunda-feira 
(20), 4.222.187 declarações. A expectativa é de que 
28,3 milhões de contribuintes entreguem a declaração 
até 28 de abril. Neste ano, o programa Receitanet foi 
incorporado ao PGD IRPF 2017, não sendo mais ne-
cessária a sua instalação em separado.

A declaração do imposto de renda é obrigatória 
para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores 
a R$ 28.559,70 no ano passado. Também precisa de-
clarar o IRPF quem recebeu rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40 mil; quem obteve, em qual-
quer mês de 2016, ganho de capital na alienação de 
bens ou direitos sujeito à incidência de imposto ou rea-
lizou operações em bolsas de valores, de mercadorias 
e de futuros.

Quando se trata de atividade rural, é obrigado a 
declarar o contribuinte com renda bruta superior a R$ 
142.798,50; o que pretenda compensar prejuízos do 
ano-calendário 2016 ou posteriores; ou que teve, em 
31 de dezembro do ano passado, a posse ou proprie-
dade de bens ou direitos, inclusive terra nua, cujo valor 
total seja superior a R$ 300 mil.

As restituições começarão a ser pagas em 16 de 
junho e seguem até dezembro, para os contribuintes 
cujas declarações não caíram em malha fi na.

Receita já recebeu mais de 
4 milhões de declarações


