Para Deus basta um simples olhar do coração.
Madre Anastasie
Goiânia, 25 de setembro de 2019.
Comunicado n. º 32/2019
Para: Educação Infantil e Ensino Fundamental
Assunto: Regulamento para Renovação e Concessão Bolsas de Estudo e Benefícios 2020
Prezados pais e/ou responsáveis,
Gostaríamos de cumprimentar e colocá-los a par do processo de RENOVAÇÃO E CONCESSÃO DE
BOLSAS FILANTRÓPICAS, que estarão condicionadas à participação em todas as etapas do processo,
a saber:
1ª Etapa: Entrega dos documentos solicitados pelo setor de Serviço Social;
2ª Etapa: Entrevista e/ou visita da Assistente Social às residências;
3ª Etapa: Análise dos dados socioeconômicos.
A Bolsa de Estudo, de que trata o Regulamento, em anexo, será concedida para ano letivo de 2020 e
não é renovada automaticamente para o ano letivo subsequente, fazendo-se necessário, que o aluno
contemplado, submeta-se, anualmente, a um novo processo de avaliação socioeconômica.
A renovação da gratuidade dependerá da disponibilidade de vagas e recurso financeiro da escola e das
demandas, decisões da Mantenedora, além das percepções do Serviço Social desta instituição, de acordo
com os critérios do Regulamento.
As documentações para a renovação (Regulamento e Questionário Socioeconômico), inseridas no
envelope, deverão ser protocolados e entregues ao Serviço Social da Escola, entre os dias 25/09 a 11/10,
conforme descrito, não tendo outros setores a autorização para recebê-los. Leia com atenção, antes de
preenchê-los para não conter rasuras. A ausência ou não preenchimento deste formulário também implicará
ao indeferimento da Bolsa Filantrópica.
Organizem-se para entrega da documentação completa nos dias estabelecidos, pois não aceitaremos
fora do prazo, caracterizando como desistência do pedido de renovação da Bolsa de Estudos 2020.
Por último, é importante procurar o Departamento Financeiro da Escola para quitar qualquer dívida
deste ano ou de anos anteriores, a fim de manter a parceria com esta Instituição de Ensino.

Fraternalmente,
Responsável Financeira Legal e Equipe Pedagógica do
Colégio Externato São José

