
BOLSAS

DE

       ESTUDO SOCIAL  

2020

E  D  I  T  A  L
BOLSAS DE ESTUDO SOCIAL

CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
SELEÇÃO

A Escola de Educação Profissional em Saúde do Hospital Pompéia,
está  cadastrando  interessados  em  concorrer  a  Bolsas  de  Estudo
Integral (100% ) para o CURSO  TÉCNICO EM ENFERMAGEM.



VAGAS: TURNOS:  MANHÃ / TARDE  ( conforme disponibilidade da 
Escola.)

PRÉ-REQUISITOS:
➔ 18 anos completos
➔ Ensino Médio completo
➔ Renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo para 

Bolsa Integral .

INSCRIÇÕES

DATA  
18/19 – Novembro de 2019

HORÁRIO
Segunda e Terça:
Manhã = 9:00h às 11:00h
Tarde = 13:15h às 17:30h
OBS.
O(a) candidato(a) deverá comparecer pessoalmente na  Escola
com toda a documentação necessária para   Inscrição.

ENDEREÇO
Av. Júlio de Castilhos, 2030
5º andar-Prataviera Shopping
Telefone ( 54 ) 3221.55.67



A Escola  de Educação Profissional  em Saúde  do Hospital  Pompeia  está oferecendo  bolsas 
de  estudos  integral (100%) para o curso Técnico de  Enfermagem . Os  interessados devem  
inscrever-se  nos os  dias  18/19  Novembro de 2019 (segunda e  terça- feira)  no  horário: 
9:00h às 11:00h e das  13:15h às 17:30h.
Para  participar da seleção é  necessário ter  18 anos  completo , ensino  médio concluido e  
renda familiar  percapita de 1.5 salário  mínimo. Os candidatos devem comparecer  
pessoalmente na  escola para fazer  a incrição  munidos  da seguinte  documentação:  

Documentos  para  Seleção de Bolsas de Estudo Social    Do Candidato:

1 – Cópias: da RG;   CPF;  Título de Eleitor:  Certidão de Nascimento e/ ou Casamento;

3 -Fotos ¾;                   

3 - Cópia da Carteira de Vacinação (hepatite B, Tétano e Tríplice);

4 - Cópia Comprovante de Residência;

5- Original e Cópia dos Hist. do Ensino Fund.e Médio (concluídos);

6 - Declaração de Imposto de Renda (se for o caso);

7 - Declaração de Isenção Imposto de Renda (se for o caso);

8 - Carteira de trabalho e comprovante do último contracheque;

9- Comprovantes de despesas: de luz, água, telefone, plano de saúde, Educação,

transporte escolar;

10 - Cópia de escrituras de IMÓVEIS e IPTU.

11 - Contrato e comprovante de aluguel, (se for o caso);

12 - Contrato de financiamento de imóvel (se for o Caso);

13 - Comprovante de Pensão alimentícia (se for o Caso);

Do Grupo Familiar:

1 - Comprovante da renda familiar, ou contracheque de todas as pessoas que moram com o 

candidato na mesma residência;

2 - Cópia da certidão de nascimento dos membros da família que moram com o candidato

 e seus dependentes;

3 - Cópia de laudos médicos, (validade de seis meses) que comprove grau de deficiência e ou 

doença crônica no grupo familiar (se for o caso)

4 - Cópia comprovante de aposentadoria do grupo familiar (se for o caso)

5 - Declaração de autônomo, caso o candidato ou algum membro da família tenha negócio 

próprio.


