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DECRETO SG/nº 1278/17, de 28 de agosto de 2017. 

 

 

Aprova regulamento que estabelece critérios para inscrição e 

seleção de estudantes do Ensino Superior Particular 

candidatos às bolsas de estudos destinadas às pessoas 

comprovadamente carentes e às pessoas com deficiência 

com carência comprovada e revoga o Decreto SG/nº 645/17. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, em exercício, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 6.682, de 14 de dezembro de 

2015. 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art.1º- Fica aprovado o regulamento que estabelece critérios para inscrição e 

seleção de estudantes do Ensino Superior Particular candidatos às bolsas de estudos destinadas 

às pessoas comprovadamente carentes e pessoas com deficiência com carência comprovada, 

conforme segue: 

 

I – DAS BOLSAS DE ESTUDO: 

 

1.1 Serão concedidas bolsas de estudo aos acadêmicos matriculados em Instituições de Ensino 

Superior Particular, selecionados nos termos deste presente regulamento. 

 

1.2 Os acadêmicos poderão ser beneficiados com bolsas de estudo nas modalidades 

Financeiramente Carentes e Pessoas com Deficiência com carência comprovada. 

 

1.3 A bolsa concedida aos acadêmicos com deficiência com carência comprovada será 

semestral de até 100% e ao acadêmicos financeiramente carentes será semestral de 50% do 

valor da semestralidade. 

 

 

II – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

2.1 Para inscrever-se no processo de seleção para obtenção de bolsas de estudo o acadêmico 

interessado deve cumprir os seguintes requisitos: 

 

a. residir há pelo menos 05 (cinco) anos em Criciúma; 

b. não ser portador de diploma de graduação, exceto o de licenciatura curta, declaração de não 

possui Curso Superior Completo;  

c. estar regularmente matriculado em um dos cursos de Graduação de Instituição de Ensino 

conveniada com a Prefeitura Municipal de Criciúma;  

d. não receber bolsa de estudo de entidades públicas, ou provenientes de recursos públicos, ou 

descontos corporativos e convênios entre instituições e empresas; 
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e. não ter sido comprovada pela Comissão de Fiscalização denúncia de falsificação de 

documentos e/ou omissão de informações, atribuídas ao candidato em processos seletivos 

anteriores; 

f. não ter sido reprovado em 02 (duas) ou mais disciplinas no semestre anterior, se tiver 

recebido bolsa no semestre anterior. 

g. ter renda familiar bruta per capita de até 1,5 (um salário mínimo e meio) salário mínimo 

vigente no país; 

 

2.2 Ao realizar a sua inscrição, o(a) candidato(a) declara-se ciente e de acordo com todas as 

normas do Processo Seletivo próprio da Instituição de Ensino, bem como aceita as decisões que 

possam ser tomadas pela Prefeitura Municipal em situações não previstas neste Regulamento. 

 

2.3 Não poderão se inscrever os estudantes que realizam estágio ou que sejam funcionários 

contratados da Prefeitura Municipal de Criciúma e Autarquias no semestre em que está 

requerendo a bolsa.  

 

III – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

 

3.1 O processo de seleção será realizado de acordo com o previsto em edital próprio da 

Instituição de Ensino conveniada, respeitando os critérios objetivos presentes neste decreto. 

 

3.2 Caso o grupo familiar informado na inscrição se restrinja ao próprio candidato, este deverá 

comprovar percepção de renda própria que suporte seus gastos, condizente com seu padrão de 

vida e de consumo, sob pena de reprovação. 

 

3.3 A não entrega completa dos documentos comprobatórios ou o não comparecimento do 

candidato na entrevista dentro do prazo estabelecido no edital próprio da Instituição de 

Ensino acarretará na sua automática desclassificação. 

 

IV – DA COMPROVAÇÃO DOS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO:  

 

4.1 O estudante ao realizar a sua inscrição deverá declarar sua situação como sendo Individual 

ou Familiar: 

 

4.2  Situação Familiar: no caso do candidato possuir dependentes ou for dependente direta ou 

indiretamente de sua família, sendo consideradas como dependência as seguintes situações: 

 

a) dependência direta: quando o candidato residir com os pais e/ou filhos e/ou  marido/esposa, 

companheiro(a) e/ou avós e/ou tios e/ou irmãos, dentre outros familiares. 

 

b) dependência indireta: quando o candidato, mesmo não residindo com a família e/ou parentes, 

receber auxílio familiar, tais como: alimentação, educação, moradia, transporte dentre outros 

auxílios a serem avaliados pelo profissional do Serviço Social.  

 

4.3 Situação Individual: somente nos casos em que o candidato possua uma renda que lhe 

permita ter independência financeira, comprovando não receber qualquer auxílio financeiro do 

seu grupo familiar, não residindo com sua família e não possuindo dependentes. 
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4.3.1 O fato de morar em residência que não seja a dos pais e pagar sua própria mensalidade 

não dá o direito ao acadêmico de preencher o formulário individual, caso o mesmo receba 

auxílio para pagamento de outras despesas. 

 

4.3.2 No caso do grupo familiar se restringir somente ao próprio candidato, este deverá 

comprovar renda própria que suporte seus gastos, condizentes com seu padrão de vida e de 

consumo sob pena de reprovação. 

 

4.4 Os acadêmicos deverão apresentar os documentos comprobatórios, das informações 

declaradas no momento da inscrição, na entrevista com a Equipe Técnica de acordo com o 

cronograma previsto no Edital próprio da Instituição.  

 

4.5 Os documentos comprobatórios a serem apresentados na Instituição de Ensino deverão estar 

em fotocópias legíveis. Caso contrário, o(a) candidato(a) será passível de desclassificação. Tais 

fotocópias não serão devolvidas após o processo de seleção. 

 

4.6 Serão consideradas pessoas com deficiência para o fins de concessão de bolsa, as que 

apresentarem Laudo Médico atestando a deficiência,   com a expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, conforme regulamentado no 

Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.  

 

V – DOS VALORES DA BOLSA DE ESTUDO: 

 

5.1 As bolsas de estudos concedidas aos acadêmicos(as) com deficiência e carência 

comprovada será semestral de até 100% e aos acadêmicos financeiramente carentes será 

semestral de 50% do valor da semestralidade.  

 

VI – DA DIVULGAÇÃO DOS ALUNOS BENEFICIADOS: 

 

6.1 A relação oficial dos candidatos beneficiados pelas bolsas de estudo será divulgada, conforme 

o Cronograma estabelecido no Edital de Inscrição da Instituição de Ensino Conveniada com a 

Prefeitura Municipal de Criciúma, após encerrada todas as etapas do processo seletivo, nos sites 

www.criciuma.sc.gov.br (Diário Oficial Eletrônico e link) e no site da própria Instituição de 

Ensino Superior. 

 

VII – DA DESCLASSIFICAÇÃO: 

 

7.1 Os acadêmicos inscritos no Processo de Seleção serão desclassificados nas seguintes 

hipóteses: 

 

a) inveracidade de informações; 

b) não entrega de quaisquer documentos nas datas constantes no cronograma do respectivo 

Edital; 

c) apresentação de documentação incompleta; 

d) apresentação de documentos ilegíveis; 

e) incoerência entre dados informados e documentos apresentados; 

http://www.criciuma.sc.gov.br/
http://www.criciuma.sc.gov.br/
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f) preenchimento incorreto do formulário de inscrição, conforme o solicitado pela Instituição 

de Ensino Superior na qual está matriculado, tal qual a existência de campos sem 

preenchimento ou informações incoerentes; 

g) reprovação em 2 (duas) ou mais disciplinas no semestre anterior, se tiver recebido bolsa no 

semestre anterior. 

 

VIII – DO CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO: 

 

8.1 A Prefeitura Municipal de Criciúma poderá promover, a qualquer tempo, entrevistas ou 

visitas domiciliares aos inscritos, realizadas por Assistentes Sociais, para comprovar e/ou 

confirmar a veracidade das informações prestadas quando da inscrição para o recebimento da 

bolsa de estudo.  

 

8.2 As bolsas de estudo serão canceladas quando ficar comprovada qualquer irregularidade nas 

declarações e documentos apresentados por ocasião da inscrição, situação em que o aluno 

deverá devolver as parcelas porventura já recebidas, ficando impossibilitado de participar de 

novos processos seletivos de bolsa de estudos da Prefeitura Municipal de Criciúma. Nesta 

situação, os valores devolvidos serão redistribuídos para o próximo estudante da lista de pré-

classificados que cumpra com os requisitos previstos neste decreto bem como ao Edital próprio 

da Instituição de Ensino Superior, conveniada com a Prefeitura Municipal de Criciúma, e que 

não havia sido aprovado anteriormente por falta de recurso financeiro. 

 

8.3. As irregularidades serão encaminhadas às autoridades competentes a fim de que sejam 

tomadas as medidas judiciais cabíveis. 

 

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

9.1 O número de acadêmicos que serão beneficiados, por ordem de carência, na proporção de 

50% de sua semestralidade conforme contrato assinado com a Instituição de Ensino, até 

alcançar o montante financeiro correspondente a 50% do ISS declarado pela Instituição no 

semestre anterior. Acrescido, sob responsabilidade da instituição, mais 10% sobre o mesmo 

valor declarado do ISS. 

 

9.2 A Proporcionalidade prevista no artigo 4ª da Lei Ordinária n° 6.682/2015, será observada 

caso o valor das bolsas de estudos não atingirem o crédito tributário previsto de 50%. 

 

9.3 Após o encerramento do período de inscrição previsto em edital próprio da Instituição de 

Ensino Superior na qual o(a) candidato(a) a bolsa está matriculado, não será possível a 

realização de quaisquer alterações nas informações prestadas.  

 

9.4 Os recursos das bolsas de estudo, nominais aos acadêmicos selecionados, serão descontadas 

do ISS da Instituição de Ensino Superior – IES – conveniada, em 06 (seis) parcelas por 

semestre. Os acadêmicos receberão o recurso em forma de desconto na mensalidade. 

  

9.5 As solicitações de bolsa que forem formuladas fora dos períodos estipulados pela Secretaria  

Geral / Apoio Administrativo não serão avaliadas pela Prefeitura Municipal de Criciúma (o 

acadêmico deve prestar atenção no cronograma de inscrição). 
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9.6  No caso de trancamento, desistência ou abandono, o acadêmico deverá comunicar a situação 

à Instituição de Ensino Superior – IES - na qual está matriculado. O acadêmico que não informar 

ficará impossibilitado de participar do processo seletivo da referida bolsa nos semestres 

seguintes. 

 

9.7 Será concedida bolsa à apenas um curso superior para cada acadêmico, não sendo permitida 

a concessão de bolsa quer seja para cursos realizados concomitantemente, quer seja para 

acadêmicos que já tenham graduação em outro curso. 

 

9.8 As bolsas concedidas não geram direito adquirido aos beneficiários, uma vez que a 

concessão das bolsas depende do repasse dos valores e da quantificação dos mesmos, bem 

como dos critérios de seleção e desempate. 

 
9.9 A bolsa terá validade de 6 (seis) meses. 
 

Art.2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto SG/nº 

645/17, de 23 de março de 2017. 

 

Prefeitura Municipal de Criciúma, 28 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 

RICARDO FABRIS 

Prefeito Municipal, em exercício 
 
 
 
 
 
 

ARLEU RONALDO DA SILVEIRA 

Secretário Geral 
 
 
 
 
/erm. 


