
EDITAL Nº: 02/2022   

PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS – 

CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Explicativa: Para entendimento deste edital, considera-se:  

A VALE S.A. mantenedora dos serviços educacionais fornecidos na cidade de Canaã dos Carajás, 

em parceria com a SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL do município de Canaã dos Carajás, torna 

pública a realização do Processo Seletivo para Concessão de Bolsas de Estudo para o ano letivo 

2022, e com o presente Edital, ofertando bolsas integrais (100%), para alunos oriundos da rede 

pública de ensino local.  

Novo processo seletivo de 2022 para completar as 49 bolsas de estudos ofertadas e formação 

de cadastro de reserva. 

Entre as bolsas em vigor e as novas bolsas a serem oferecidas será garantida a totalidade de 

100 benefícios para o ano letivo de 2022. 

   

Data da prova 

Dia:  20 de fevereiro 

Horário da prova: das 08:00 às 12:00 

Local: EMEF Tancredo de Almeida Neves 

IMPORTANTE! 

1. No ato da inscrição, o candidato deverá ter conhecimento das normas do processo 

seletivo por meio da leitura completa do Manual do Candidato. 

2. Consideram-se escolas públicas aquelas mantidas pela Administração Municipal, 

Estadual ou Federal. 

3. Fica facultada a Vale e/ou ao Colégio o direito de proceder à conferência das 

informações prestadas pelos candidatos no decorrer do processo seletivo e daqueles 

que venham a ser convocados ou matriculados, inclusive junto aos órgãos oficiais, sendo 

que, mediante a constatação de falsidade das informações prestadas, a Vale e/ou 

Colégio prestador de serviço adotará as medidas legais cabíveis, além de: 

a. Indeferir a inscrição do candidato antes da realização da prova; 

a. Desclassificar o candidato que tenha feito a prova; 

b. Indeferir a matrícula do candidato convocado para tal; 

c. Cancelar a matrícula do candidato matriculado, mesmo que iniciado o ano 

letivo. 



 • Candidato veterano ou ex-bolsista – o candidato que já participava do programa da bolsa de 

estudo, mas perdeu a bolsa (por cancelamento do programa ou desistência relacionada à questão de 

saúde);  

 • Candidato novato ou bolsista – o estudante interessado em cursar qualquer dos níveis do ensino 

básico oferecido pela Instituição, conforme oferta de vaga, submetendo-se ao processo seletivo 

deste edital;  

 • Responsável legal – pessoa maior de idade civil com direito legal de representação sobre o 

candidato à bolsa de estudo, seja por parentesco, no caso dos genitores (pai e mãe), ou demais 

através de instrumento judicial de responsabilidade; 

 • Familiar – o conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto, informado pelo solicitante; 

• SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;  

•SEMED – Secretaria Municipal de Educação; 

• FV – Fiscal VALE 

A BOLSA EDUCACIONAL abrange os seguintes níveis de ensino:  

a) Ensino Fundamental  1º ao 9º ano 

b) Ensino Médio 1ª a 3ª série 
 

FASES DO PROCESSO 

EVENTO 
DATA 

INÍCIO 

DATA 

FIM 

FASE 1 
Divulgação do Edital - SEMED e RI 07/02 11/02 

Pedidos de inscrição nas secretarias das escolas municipais  14/02 16/02 

FASE 2 
Análise do pedido de inscrição – ESCOLA 17/02 18/02 

Divulgação da lista oficial de inscritos à escola e pais (SEMED) 18/02 19/02 

FASE 3 

Avaliação de proficiência dos alunos (ESCOLA) – 1ª Etapa 20/02 20/02 

Correção da avaliação de proficiência (ESCOLA) - 1ª etapa 21/02 22/02 

Divulgação do resultado à Comunidade – SEMED / ESCOLA 22/02 22/02 

FASE 4 

Avaliação de perfil socioeconômico – 2ª etapa (SEMED - SEDES) 23/02 04/03 

Resultado da avaliação do perfil socioeconômico – SEMED 07/03 07/03 

Convocação para a matrícula – (ESCOLA)  08/03 11/03 

  

Não caberá recurso de revisão a prova escrita da primeira etapa do processo. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES     

1.1 Para a concessão da Bolsa Educacional o (a) aluno (a) deverá apresentar a documentação descrita 

ao final deste Edital no prazo estabelecido; 



1.2 A análise para a possível concessão de bolsas de estudo (BOLSA EDUCACIONAL), de que trata este 

Edital, é processada a partir da avaliação do formulário de Solicitação de Bolsa Educacional e da 

documentação apresentada pelos candidatos; 

1.3 O formulário deverá estar devidamente preenchido, instruído com toda documentação e entregue 

à secretaria da escola municipal pelo interessado, no prazo e local previstos neste Edital. A falta de 

qualquer documento ou dado, bem como informações com inconsistência ou erro, são de 

responsabilidade do candidato e determinam a devolução do processo como um todo, para ajuste até 

o prazo de inscrição do edital;   

1.4 O preenchimento do formulário de Solicitação de Bolsa Educacional e do questionário 

socioeconômico supõem, completar os campos previstos com informações verdadeiras e anexar 

cópias comprovadas de todos os documentos listados neste Edital. Rasuras não serão permitidas de 

modo algum nesse documento;  

1.5 A concessão da Bolsa Educacional prevista neste Edital, será ANUAL a partir da mensalidade de 

JANEIRO DE 2022, após parecer da assistência social municipal e da convocação para a matrícula; 

1.6 Os dependentes dos funcionários da Instituição de ensino, bem como da Vale (efetivos ou 

estagiários), independente da unidade mantida onde estiverem lotados e/ou em exercício, não 

poderão participar desta seleção; 

1.7 Fica garantido que alunos de todos os setores (bairros) terão chance de concorrer às vagas; 

1.8 Fica garantido que irmãos ou outros familiares podem concorrer ao processo e serem beneficiados 

com a concessão de bolsas, ainda que residam na mesma casa; 

 

2 DOS REQUISITOS MÍNIMOS 

2.1 O candidato para ter o seu pedido analisado, deverá satisfazer os seguintes critérios:  

 2.1.1 Apresentar declaração da escola e entregar toda documentação necessária para formalização 

da inscrição no processo seletivo para bolsa educacional;  

 2.1.2 Comprovar renda bruta mensal per capita (por pessoa) de até ½ (meio) salário mínimo ou renda 

total familiar de até três salários mínimos e cadastro no programa social CADÚnico; 

2.1.3 Comprovar que reside no município nos últimos dois anos; 

2.1.4 Comprovar que é oriundo de escola pública e/ou beneficiário desse mesmo programa nos: 

• últimos 4 anos – candidatos do 5º ano Fundamental em diante 

• últimos 3 anos – Candidatos do 4º ano Fundamental 

• últimos 2 aos – Candidatos do 3º ano Fundamental 

• Último ano – Candidato do 2º ano Fundamental 

• Este requisito não se aplica aos candidatos para vagas do 1º ano Fundamental 

2.1.5 Comprovar rendimento escolar entre 60 e 100 (média entre 6,0 e 10) na escola anterior; 

 



3 DO EMPATE NA CLASSIFICAÇÂO 

3.1 Caso haja empate na etapa eliminatória, ficará com a vaga o candidato de menor renda familiar. 

Caso o empate permaneça, o de melhor média no Boletim escolar, terá preferência. Permanecendo a 

indefinição, a vaga será de quem residir a mais tempo no município. E, em último caso, o que tiver 

maior nota em Linguagens, no processo seletivo, ficará com a vaga. 

 

4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 Os interessados devem fazer sua inscrição na secretaria da instituição de ensino municipal que 

esteja vinculado até o dia 16 de fevereiro de 2022.  

4.2 As provas serão realizadas no dia 20 de fevereiro, de 8h ao meio-dia, na escola municipal EMEF 

Tancredo de Almeida Neves.  

4.3 Serão aprovados na 1ª fase os candidatos que atingirem o mínimo de 60% da nota; 

4.4 Os inscritos devem comparecer acompanhados de um responsável, levar lápis, caneta e borracha, 

vestir roupas leves e confortáveis e portar documento de identificação e comprovante de inscrição; 

4.5 Alunos que perderam a bolsa, em anos anteriores, por reprovação ou atos de indisciplina, ainda 

que atendam aos critérios acima, não poderão participar do processo e terão a vaga cancelada, a 

qualquer tempo; 

4.6 A inscrição do candidato implica na aceitação das normas que regem o Processo Seletivo de Bolsa 

Educacional deste Edital;  

 4.7 A falta de qualquer documento ou descumprimento dos prazos levará ao imediato indeferimento 

do pedido e ao consequente cancelamento do processo;  

4.8 O preenchimento dos requisitos estabelecidos neste Edital, bem como, a entrega da 

documentação, dentro de prazos estabelecidos, não garante, por si só, a concessão da Bolsa 

Educacional;  

4.9 Com base na legislação vigente, os estudantes com limitações físicas ou necessidades especiais, 

garantidas por lei, terão tratamento prioritário, desde que sinalizem na inscrição a necessidade 

especial e atendam às normas deste Edital;  

4.10 O prazo deste Edital refere-se ao ano letivo de 2022;  

4.11 O preenchimento de vagas decorrentes de prorrogação de prazo do Edital obedecerá à lista de 

espera proveniente dos classificados não divulgados na lista anterior desta seleção, desde que todos 

os requisitos para a concessão do benefício sejam preenchidos; 

4.12 Para a análise da renda familiar, será considerado o valor bruto mensal dos proventos recebidos 

pelos membros do grupo familiar; 

4.13 Estão excluídos do cálculo de que trata o item, os valores recebidos a título de benefício  dos 

seguintes programas: a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; b) Programa Agente Jovem de 

Desenvolvimento Social e Humano; c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele 



unificados; d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; e) Auxílio Emergencial Financeiro 

e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, 

residente em municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência;  f) demais 

programas de transferência condicionada de renda implementados pela União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios.  

4.14 A solicitação de Bolsa Educacional é analisada na 2ª etapa do processo, pela Assistência Social do 

Município, que emite parecer quanto à classificação ou desclassificação do(a) candidato (a) nesta 

etapa; 

4.15 Não haverá recurso para revisão de Bolsas Educacionais, já concedidas, indeferidas, canceladas 

ou para ingressos de novos candidatos ao benefício fora do prazo deste Edital;  

4.16 A inscrição do(a) candidato(a) não assegurará a concessão de Bolsa educacional, 

consequentemente, nem a escola e nem a mantenedora poderá responsabilizar-se em decorrência 

do período do processo seletivo por eventual perda de vaga na rede de ensino público ou privado.  

Desse modo, recomenda-se ao (a) candidato (a) à bolsa, a reserva de vaga na rede pública; 

4.17 Estende-se ao estudante veterano que estiver fora do critério deste edital, na reavaliação de 

perfil socioeconômico anual, a aplicação do item 4.16; 

4.18 O estudante poderá esclarecer suas dúvidas quanto ao Edital e à documentação necessária na 

unidade prestadora de serviço educacional para a Vale ou Secretaria Municipal de Educação e de 

Desenvolvimento Social;  

4.19 As omissões e os esclarecimentos adicionais relativos a este Edital serão supridos e prestados 

pela Comissão de bolsas das unidades educacionais mantidas;  

4.20 O Estudante que solicitar transferência para outra unidade educacional, tendo sido contemplado 

com Bolsa Educacional, não terá garantia de sua manutenção;   

4.21 Bimestralmente a Assistência Social do Município poderá realizar o acompanhamento do 

desempenho, frequência e rendimento dos bolsistas beneficiados pelo programa, mediante 

agendamento prévio e visita à Secretaria da unidade escolar; 

4.22 Na avaliação socioeconômica, caso exista membro do grupo familiar proprietário de empresa, 

será considerada a sua tributação jurídica correspondente, através do INFORME DE RENDIMENTO do 

proprietário ou sócio proprietário emitido pela Receita Federal do Brasil - RFB e/ou a DECORE com 

Certificação Digital;  

4.23 O candidato e/ou aluno que não tenha sido contemplado com a Bolsa Educacional poderá 

solicitar a devolução dos documentos que instruíram o processo de seleção de bolsas de estudo até o 

último dia útil do mês de julho de 2022, sob pena de tais documentos serem descartados pela 

Instituição, após seis meses do concurso;  



4.24 As bolsas de estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso de constatação de 

falsidade da informação prestada pelo bolsista ou seu responsável, ou de inidoneidade de documento 

apresentado; 

4.25 A entidade concederá uma bolsa de estudo integral para cada aluno aprovado na 2ª etapa, 

conforme oferta de vagas do período. A bolsa será mantida enquanto o benefício existir, desde que o 

aluno atenda aos critérios estabelecidos ao logo dos anos. Essa reavaliação será realizada todo início 

de ano letivo. 

4.26 A bolsa compreende: material didático, uniformes, lanches e almoço (para aluno em turno 

integral de aula, conforme grade curricular, inclusive nos sábados letivos). É de responsabilidade da 

família prover o calçado e o meio de levar a criança à escola, bem como o meio e recurso para 

frequentar as aulas no modelo on-line, quando houver impedimento para as aulas presenciais da 

escola. Em caso de perda ou uso indevido dos tíquetes de alimentação, pelo usuário, não haverá 

reposição deles. É de responsabilidade da família, a alimentação fora das aulas regulares do calendário 

e no período de avaliação de recuperação final. É de responsabilidade da família o material escolar 

(caderno, lápis, caneta, borracha etc.); 

4.27 Em caso de desistência, transferência ou impedimento de matrícula de um dos aprovados, em 

até seis meses do processo corrido, os aprovados sobressalentes poderão ser convidados a ocupar a 

vaga, desde que se obedeça a ordem de aprovação; 

4.28 Cabe às escolas públicas encaminharem as crianças e adolescentes cursando a série/ano 

apropriadas, no perfil acadêmico e socioeconômico pertinentes, que manifestem interesse nas bolsas 

para a inscrição, inclusive encaminhando os comprovantes de escolaridade, residência e renda; 

4.29 Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ou órgão equivalente, confirmar o 

atendimento, ao perfil socioeconômico do candidato, e aos demais critérios estabelecidos pelo 

programa; 

 

5 DA AVALIAÇÃO ESCRITA 

Será aplicada avaliação de Conhecimento na modalidade presencial – valor 100 

Série Nº questões Conteúdo 

1º e 2º ano - EFI I 10 questões Português e Matemática 

3º ao 5º ano - EF I 12 questões Português e Matemática 

6º e 7º ano - EF II 24 questões Português, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza 

8º e 9º ano - EF II 30 questões Português, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza 

1ª a 3ª série – EM 45 questões Português, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza 

 

As questões serão objetivas, com 05 alternativas cada. 



A critério da banca, para as séries do Fundamental, poderá haver substituição de 2 objetivas, por 

questões dissertativas com valor de 10 pontos. Para estas, além da correção do conteúdo, será 

observada a estrutura da Língua Portuguesa (ortografia, acentuação, pontuação, silabação, 

concordância, estrutura frasal etc.). Essas questões poderão ser utilizadas, em última instância, caso 

haja empate, conforme regras do edital. 

 

6 DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1 Para fins de classificação, somente serão considerados habilitados, os candidatos que, na prova 

objetiva de Conhecimentos e dissertativas, tenham alcançado, no mínimo 60% (sessenta por cento). 

Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente do total de pontos obtidos nas provas; 

6.2 A escola, respeitando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), fará o relatório e informará às 

Secretarias Municipal de Educação e de Desenvolvimento Social e ao fiscal Vale, a classificação de 

todos os participantes. A SEMED procederá a divulgação dos aprovados, aptos a concorrerem na 

segunda etapa do processo, deixando claro que o processo ainda não se concluiu; 

6.3 Ficam cientes os candidatos e responsáveis, de que ao se inscreverem, autorizam a divulgação dos 

seus nomes e ordem de classificação, pelas Secretarias do Município, pela escola e pela Vale; 

 

7 DA APROVAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO 

7.1 A classificação dos candidatos ao benefício será a partir do perfil socioeconômico e obedecerá a 

seguinte pontuação:  

• 15 pts – Maior Proximidade da residência e 10 pts menor proximidade; 

• 15 pts- Tipo de residência cedida, financiada ou alugada e 10 pts casa própria;  

• 15 pts – Estrutura predominante da residência: madeira, alvenaria simples (acabamento 

bruto) e 10 – casa com acabamento fino (piso frio, portões bem estruturados, itens de 

segurança, garagem etc); 

• 15 pts- Possibilidade de assistir aula remota (virtual) e 10 pts impossibilidade de assistir aula 

remota; 

• 10 pts – Sem posse de automóvel e 05 pts – Com posse de automóvel (carro próprio); 

• 10 pts – Possibilidade de transporte até a escola por meios próprios e 05 pts sem autonomia 

no transporte; 

• 10 pts – Despesa fixa relacionada à graves problemas de saúde e 05 sem despesa fixa 

relacionada à graves problemas de saúde entre membros da família; 

• 10 pts – de 0 a 2 equipamentos elétricos e 05 pts – mais de 2 equipamentos eletrodomésticos 

(refrigeração, climatização, fornos, máquina de lavar etc) 

• Em caso de empate, será aplicada a regra prevista no edital. 



7.2 Os candidatos classificados na prova objetiva, dentro do número de vagas, que não tiverem 

parecer favorável da Secretaria de Desenvolvimento Social, após visita in loco para validação da 

avaliação socioeconômica, serão eliminados na segunda fase e substituídos pelos próximos da lista, 

conforme classificação.  

7. 3 Os candidatos que estiverem aprovados na fase 1, mas forem excedentes, ficarão no cadastro de 

reserva por até seis meses, podendo ser convocados a qualquer tempo, nesse período, para serem 

submetido a segunda etapa de avaliação e matrícula, em caso de parecer favorável e atendimento aos 

critérios desse edital; 

7.4 Haverá duas tentativas de visita in loco (com e/ou sem agendamento prévio) para verificação da 

conformidade do perfil socioeconômico. Não sendo possível a visita, por motivo de ausência dos 

responsáveis e candidatos, a vaga passará para o próximo classificado e a notificação será enviada via 

mensagem para os telefones informados, após a segunda tentativa; 

7.5 A SEMED fará a divulgação final dos alunos aprovados do Ensino Fundamental no concurso para 

que a escola acione individualmente cada aluno para realizar a matrícula, conforme data prevista; 

 

8 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1 Os resultados serão divulgados conforme tabela ilustrativa nas fases do processo; 

8.2 A segunda fase será apurada pela Assistência Social Municipal, que emitirá parecer técnico 

favorável ou não às matrículas dos alunos aprovados na primeira fase, que acontecerá entre os dias 

23 de fevereiro e 04 de março de 2022. 

8.3 A escola emitirá relatório final para Vale, RI, área de Socioeconomia, SEMED e SEMDES, dando 

ciência das matrículas de todos os aprovados no número de vagas, no prazo de uma semana. 

 

9. DA MATRÍCULA 

9.1 O candidato convocado para matrícula deverá comparecer na Secretaria do Centro Educacional 

Primeiro Mundo, na unidade de Canaã dos Carajás, na Rua Sapucaia, nº 100 – Loteamento Nova Canaã 

(Centro), Canaã dos Carajás/PA, CEP 68.537-000, acompanhado (s) pelo(s) pai(s) ou responsável(is) 

legal(is), munido dos documentos listados abaixo: 

a) Cópia da Certidão de Nascimento; 

b) 1 fotografia recente 3x4 colorida; 

c) Cópia da cédula oficial de identidade – RG; 

d) Espelho do histórico e/ou a Declaração escolar em papel timbrado (original) de conclusão em 

escola pública dos últimos anos de estudo, emitidos pela escola pública de origem do(a) 

aluno(a), informando em qual escola o aluno cursou os últimos anos escolares (está 

dispensado deste documento, os alunos com nível até 1º ano fundamental); 



9.2 O responsável terá 05 dias uteis para efetivar a matrícula, após convocação da escola. Vencendo 

o prazo de 05 dias, a vaga será passada ao candidato da vez; 

9.3 O estudante que tiver maioridade civil e/ou representante legal que omitir ou prestar informações 

e/ou documentação falsa poderá ter o benefício cancelado em qualquer tempo, mesmo que o fato 

seja constatado a posteriori, ficando sujeito a restituir, todas as parcelas usufruídas indevidamente, 

até a data do cancelamento, independentemente da época em que foi constatado o fato delituoso; 

 

10 DAS VAGAS DISPONÍVEIS: 

PREVISÃO DE VAGAS PARA 2022 (GERAL) 

Turmas Vagas Disponíveis 

4º ano 02 vagas + cadastro de reserva 

5º ano 02 vagas + cadastro de reserva 

6º ano 05 vagas + cadastro de reserva 

7º ano Cadastro de reserva 

8º ano Cadastro de reserva 

9º ano 05 vagas + cadastro de reserva 

Total de Vagas 14 vagas 

 

Atenção! 

As vagas serão preenchidas conforme ordem de aprovação. A fim de completar o 

número de bolsas, poderá haver remanejamento de vagas de uma série para outra, em 

caso de baixa aprovação em uma série e disponibilidade de matrícula em outra série, 

desde que se respeite os critérios de classificação. 

 

 

11 DAS ORIENTAÇÕES SUPLEMENTARES: 

Quanto ao preenchimento da ficha de inscrição 

✓ NÚMERO DE ISCRIÇÃO: Preenchido pela Secretaria, quando da confirmação, seguindo a 

linha (dia, mês, ano e ordem - Ex.: 18 (dia)01(mês)2022(ano)-01(ordem) Nº 18012022-01) 

✓ Nome - Escrever o nome do candidato em letra de forma. Os nomes intermediários deverão 

ser abreviados SE os espaços não forem suficientes. 

✓ Documento de Identidade: Escrever o número do documento de identidade do candidato e a 

sigla do Estado expedidor. 

✓ Data de Nascimento: Indicar com dois algarismos o dia, o mês e o ano do nascimento do 

candidato. 

✓ Atenção: o candidato deve obedecer às condições apresentadas neste Manual quanto a 

idade para cada turma. 



✓ Endereço: Escrever corretamente o endereço completo do candidato. É indispensável o 

fornecimento de dois números de telefone, mesmo que seja para recados e a referência de 

localização. 

✓ Requerimento: Na ficha e termo de ciência, ler, datar e assinar. Solicitar a assinatura do pai 

ou responsável legal. Não preencher a parte do cartão de confirmação. A Secretaria de 

Educação preenche esse campo.  

Recomenda-se aos candidatos comparecerem no local da prova trinta minutos antes do início. 

Identificação 

Será obrigatória a apresentação de documento de identidade (ou outro documento com foto), sem o 

qual o candidato não realizará a prova. Caso os documentos tenham sido extraviados ou apresentem 

rasuras que comprometam a identificação, o candidato não poderá realizar a prova. 

Material 

Para a realização da prova os candidatos deverão levar: lápis preto nº 2, borracha, caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta e apontador. 

Organização 

Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

- apresentar-se em local, data e horário diferentes do estabelecido; 

- não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 

- não apresentar documento que bem o identifique; 

- não se encaixar no perfil previsto no edital; 

- ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal volante, ou antes 

de decorrida uma hora do início das provas; 

- for surpreendido em comunicação com outras pessoas, utilizando-se de calculadoras, 

livros, notas ou impressos não permitidos; 

- for surpreendido portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico 

de comunicação; 

- lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

- não devolver integralmente o material recebido; 

- perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 

Endereços úteis: 

Secretaria Municipal de Educação de Canaã dos Carajás 

Horário de Atendimento: 08:00 às 12:00 (atendimento ao público) 

Endereço: Rua Itamati S/Nº – Novo Horizonte (em frente a praça da bíblia) – Canaã dos Carajás-PA 

CEP: 68537-000. 

Telefone: (94) 99183-8811 E-mail: emed@canaadoscarajas.pa.gov.br 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social de Canaã dos Carajás 

Horário de Atendimento: 08:00 às 12:00 (atendimento ao público) 

Endereço: Rua Ulisses Guimarães, 645 – Centro Canaã dos Carajás-PA CEP: 68537-000 

E-mail: semdes@canaadoscarajas.pa.gov.br 

                                                                          Canaã dos Carajás/PA, 07 de fevereiro de 2022. 



ANEXO I - (EM PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA DO MUNICÍPIO) 

 
 
 

 
 

                    

DECLARAÇÃO DA ESCOLA DE ORIGEM: 

 

Declaro, para fins de inscrição no processo seletivo para bolsas de estudo do Colégio Centro 

Educacional Primeiro Mundo, em Canaã dos Carajás, no ano de 2022, que o aluno(a) 

esteve regularmente matriculado (a) e 

frequente, desde o início do ano letivo de 2021, no ___ série/ano do Ensino 

e que, conforme registro constante de seu prontuário em nossa secretaria escolar, nos últimos quatro 

anos, concluiu: 

 

No ano 

 

série/ano 

Na escola Pública 

EM = Municipal / EE = Estadual / EF = Federal 
Cidade 

2021    

2020    

2019    

2018    

 

  O(A) aluno (a) possui médias escolares acima de 60%, apresenta boa conduta acadêmica e pleiteia 

bolsa para _____ série/ano do Ensino ____________________ na escola subsidiada pela Vale em 

Canaã dos Carajás, Centro Educacional Primeiro Mundo, no ano de 2022. 

_____________________, ______ de ______________ de 2022. 

 

___________________________________________________ 

(carimbo e assinatura) 

 

 

______________________________ 

Diretor da Escola de Origem 

Carimbo e assinatura 

 

 

 

 

INSERIR CABEÇALHO DA INTITUÇÂO DE ENSINO, EM PAPEL 

TIMBRADO 



O  

                                        PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSAS  
                                 (A ser impresso e assinado pelas famílias na pré-inscrição. 
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:_______________________________________          DATA:_____________________ 

CANDIDATO:___________________________________________________    IDADE:__________________ 

SÉRIE CONCLUÍDA (2021):________   SÉRIE PRETENDIDA (2022):_______   SEXO:__________________ 

NIS (CadÚnico):_______________________ Telefones úteis: ________________________________________ 

MÃE:______________________________________________________CPF :___________________ 

PAI:_______________________________________________________CPF :___________________ 

(entregar à Secretaria Municipal) 
 

TERMO DE CIÊNCIA: 
 

Eu, ______________________________________________________, residente e domiciliado na 

______________________________________________________________________, portador de RG 

____________________ e CPF_______________________ responsável legal pelo (a) aluno (a) 

___________________________________________________________________, candidato à vaga na 

série/ano:_______,  tenho ciência dos critérios para participação no processo seletivo de bolsas de estudo 

n escola subsidiada pela Vale em Canaã dos Carajás, Centro Educacional Primeiro Mundo. Li o edital, 

estou informado (a) de todos os benefícios que a bolsa contempla e conheço as implicações que a omissão 

de renda, fraude e má fé poderão trazer para o aluno (inclusive perda da bolsa mesmo depois de concluído 

o processo). Sei, que a critério da empresa mantenedora, o programa de bolsas poderá ser extinto a 

qualquer tempo. Sei que o processo será reavaliado todos os anos e que a renda maior do que a 

estabelecida para cada ano, indisciplina, baixa frequência e baixo rendimento escolar são elementos que 

implicam a perda da bolsa. Estou ciente de que é de responsabilidade da família prover o calçado e o meio 

de levar a criança à escola, ou o meio e recurso para frequentar as aulas no modelo on-line, quando houver 

impedimento para as aulas presenciais da escola. Tenho ciência de que ao realizar a inscrição autorizo a 

divulgação do nome e classificação do candidato, nas etapas de resultado. 

_____________________________________________________ Data____/_____/____ 
            (Assinatura do responsável) 

 
CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO LETIVO                          (COMPROVANTE DO ALUNO) 

(A ser preenchido pela Secretaria Municipal de Educação) 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:_____________________ ÚLTIMA ESCOLA:_____________________________    

CANDIDATO:___________________________________________________     IDADE:_________________ 

SÉRIE CONCLUÍDA:____________   SÉRIE PRETENDIDA:____________      SEXO:__________________ 

MÃE:______________________________________________________TELEFONE:___________________ 

PAI:_______________________________________________________TELEFONE:___________________ 

RESPONSÁVEL PELO ALUNO NA ESCOLA:___________________________________________________ 

DATA DA PROVA:20/02/2022       LOCAL:EMEF Tancredo de Almeida Neves  HORA: 8h às 12h        

  

Instrução.: Levar este cartão, lápis, borracha, caneta e lanche para a prova (água será disponibilizada ao aluno).  
Comparecer com 30 minutos de antecedência ao local da prova acompanhado do responsável, portando 
documentos de identificação.  
OBS.:_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

    INSCRIÇÃO REALIZADA POR:_________________________________________________________ 
 
 

(carimbo e assinatura) 

ANEXO II - Termo de ciência, pedido de inscrição e comprovante de inscrição 

 

O canhoto deve ser destacado e entregue apenas após entrega do termo e confirmação dos critérios 



ANEXO III – Questionário de Perfil Socioeconômico 

 

Senhores pais e alunos, este questionário visa coletar informações sobre seu perfil socioeconômico e 

educacional. A área de Facilities e Relacionamento Institucional, em parceria com a escola da Vale e 

Prefeitura Municipal, deseja conhecer melhor a sua realidade e dessa forma, propor ações e serviços 

adequados às suas verdadeiras necessidades. As informações fornecidas aqui, são de caráter confidencial e 

sigiloso. Os dados, portanto, serão tabulados sem qualquer menção que os associe diretamente aos 

participantes. 

 

________________________________________, ________ de _____________________ de __________ 

Responsável:___________________________________________________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
 

                                                           Admissão na escola da Vale:  _____/____/_____     

1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 

1.1 Nome:  

 

1.2 

 

Idade: 

 

Nascimento ___/____/_____      idade:____    

 

 

 

1.3 

 

 

 

Endereço: 

 

Rua:____________________________________________________ Nº____________ 

Bairro:____________________________________   CEP:_______________________ 

Ponto de referência:______________________________________________________ 

Município:_________________________________   Tefefone:____________________ 

Celular:___________________________________ Outro contato:  ________________ 

e-mail:_________________________________________________________________ 

2 PERFIL ESCOLAR DO ALUNO 

 

2.1 

 

Série/ano: 

 

___________ 

 

 

  Segmento: 

 

Ensino Fundamental I  (      )  

Ensino Fundamental I I(      ) 

Ensino Médio               (      ) 

2.2 Tem dificuldade em acompanhar alguma 

disciplina na escola? (       ) SIM  (      ) NÃO 

 

Qual/Quais? 

______________________________________ 

2.3 Tem dificuldade em se relacionar com 

colegas da escola? (       )SIM    (       ) NÃO 

O que causa essa dificuldade? 

_____________________________________________ 

 

 

2.4 

Faz algum curso fora do horário escolar? 

(       ) SIM    (        ) NÃO   (         ) Pretendo 

Qual?_____________________________________ 

Onde?____________________________________ 

Frequência: 

 (     ) diariamente    (     ) 3 a 4 dias/semana 

 (     ) 1 a 2 dias por semana 

Período: (   ) manhã  (    ) Tarde   (   ) noite 

Horários:____________________________________ 

2.5 Na família existem outras crianças em 

idade escolar? (      ) SIM    (       )NÃO 

Se sim, alguma está sem frequentar a escola? 

(      ) SIM (Nº?___)  por quê?_____________________ 

(      ) NÃO 



2.6 Algum outro membro da família, estuda na 

escola da Vales? 

(      ) SIM      (       ) NÃO 

Se sim, quantos?_________ 

Quem?_______________________________________ 

Séries:_________________ turma:_________________ 

2.7 Qual a formação escolar dos pais ou 

responsáveis? 

(    ) não alfabetizado             (     ) Fundamental incompleto    

(     ) Fundamental  completo (     ) Ensino Médio Completo 

(     ) nível superior incompleto (     ) nível superior completo 

2.8 Como você avalia o acesso à escola da 

Vale? (É fácil para o aluno chegar?) 

  

(    ) Fácil acesso 

(    ) Difícil acesso 

(    ) Acesso normal 

2.9 Qual meio de transporte você utiliza para 

chegar até o colégio? 

(    ) ônibus (coletivo)          (    ) Carro   (    ) Moto 

(    ) bicicleta        (      ) a pé       (      ) ______________ 

2.10 Em caso de veículo pequeno (carro, moto, 

bicicleta), quem será o condutor regular? 

(    ) Responsável (pai/mãe ou um responsável legal)     

(    ) Vizinho                         

(    ) Outro _________________________________ 

3 SEGURANÇA 

3.1 Existem problemas de segurança na região 

onde você mora? 

(      ) Nunca                        (      ) Raramente 

(      ) Constantemente        (      ) Sempre/ crônico 

3.2 Existe iluminação pública no setor/rua que 

você mora? 

(      ) SIM       (       ) NÃO   (       ) PARCIALMENTE 

3.3 Há energia elétrica na sua casa? (     ) SIM   (     ) NÃO 

4 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

4.1   Perfil dos Membros da Família (que residem com o aluno, ou que participam das despesas da casa) 

Nº Nome profissão idade escolaridade parentesco Renda individual 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

4.2 A estrutura atual da residência está 

composta por 

 

(    ) uma família    (    ) duas famílias    (    )+de duas 

famílias 

4.3 Existe algum membro da família com mais 

de 18 anos que esteja desempregado? 

(     ) SIM   quantos:______ 

(     ) NÃO 

4.4 Existe algum membro da família com mais 

de 18 anos que esteja desempregado à 

procura de emprego? 

(     ) SIM   Se sim, quantos:__________________________ 

(     ) NÃO 

 



4.5 Você tem um bom acesso às informações 

sobre direitos e serviços voltados à 

comunidade? 

(     ) SIM    

(     ) NÃO 

(     ) PARCIALMENTE 

4.6 Sua família tem dificuldades financeiras? (     ) SIM    

(     ) NÃO 

(     ) PARCIALMENTE 

4.7 Sua família recebe algum benefício social 

do Governo Federal? 

(     ) SIM    

(     ) NÃO 

4.7.1 Se sim, qual benefício? (     ) Bolsa Família   (    ) Bolsa PETI    (    ) Pró Jovem    (    )BPC 

4.8 Sua família é beneficiada por algum outro 

programa social da Vale? 

Ex.: Estação Conhecimento, Formação Profissional, etc. 

(     ) SIM     Qual?____________________________________ 

(     ) NÃO  

4.9 Qual é a maior despesa da família? (     ) energia elétrica   (     ) medicamentos de uso geral e contínuo       

(     ) aluguel                (     ) alimentação, higiene e limpeza 

(      ) transporte          (     ) tratamentos médicos 

4.10 Você tem alguma necessidade social 

básica não atendida (alimentação, roupas, 

calçados, medicamentos, moradia, etc? 

(     ) SIM      

(     ) NÃO 

4.11 Você tem internet instalada em casa? (     ) SIM      

(     ) NÃO 

4.12 Sua família foi assistida ou participa de 

algum programa voluntariado? 

(     ) SIM       

(     ) NÃO         (      ) Não, mas gostaria de participar 

4.13  Qual a sua maior necessidade de lazer? (     ) Esporte      (     ) Eventos sociais     (      ) não tenho interesse 

(     ) Arte Cultura   (      ) Encontros religiosos 

4.14 Você tem recursos digitais para realizar 

atividades on-line, ou aula à distância se 

necessário? 

(     ) SIM      

(     ) NÃO 

4.15 Se sim, qual ou quais? (     ) celular   (    ) notebook/tablet    (    ) computador de mesa     

5 HABITAÇÃO 

5.1 Condições do domicílio  (     ) próprio       (     ) alugado      (     ) cedido     

(     ) outros _________________________________________ 

5.2 O domicílio está localizado em áreas 

consideradas de risco? 

(      ) SIM     

(      ) NÃO 

5.3 Qual risco está iminente? (     ) margem de rios e córregos      (     ) encostas     

(     ) segurança    (      ) fios de alta tensão   (    ) estrutura da casa 

(     )___________________________________________ 

5.4 Está localizado em área de difícil acesso? (     ) SIM      

(     ) NÃO 

5.5 Qual a dificuldade de acesso? (     ) zona rural      (      ) Ruas sem nome ou sem número de casa 

(     ) Obstáculo de acesso       (    ) ________________________ 

5.6 Qual ponto de referência melhor ajuda 

localizar o domicílio? 

 

___________________________________________________ 

5.7 Qual o tamanho do domicílio em m2? (     ) até 45m       (      ) de 46m a 85m      (    ) De 86m a 120m 

(     ) acima de 121m 



 

Data da visita:______/______/______ 

Participantes da visita:_____________________________,________________________________ 

Testemunhas da visita:_____________________________, _______________________________ 

Parecer (    ) favorável       (    ) desfavorável           Pontuação alcançada:__________     

Observações relevantes: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5.8 Qual o material predominante no piso? (      ) chão batido   (     ) cimento    (     ) cerâmica    (     ) ladrilho   

(     ) assoalho de madeira 

5.9 Qual o material predominante na construção 

das paredes? 

(     ) alvenaria sem reboco  (     )Alvenaria com reboco 

(     ) alvenaria com pintura   (     ) madeira crua   

(     ) adobe     (     )  outros_______________________________ 

5.10 Seu domicílio possui banheiro interno? (     ) SIM     Quantos:_________________ 

(     ) NÃO 

5.11 De que forma é feito o escoamento do 

banheiro ou sanitário? 

(     ) Fossa séptica    (     ) Fossa rudimentar    (     ) Céu aberto 

(     ) Direto para rio, lago     (     ) outros 

5.12 Seu domicílio possui água encanada? Como 

é o abastecimento, em caso negativo? 

(     ) SIM      

(     ) NÃO ___________________________________________ 

5.13 Sua residência tem forro? (     ) SIM      

(     ) NÃO 

5.14 Qual material predominante no telhado da 

sua casa? 

(     ) telha de amianto     (    ) telha de barro    (     ) telha de zinco 

(     )  _____________________________________ 

5.15 Quais eletrodomésticos você tem e 

quantos? 

(     ) geladeira ____    (     ) freezer___     (      ) micro-ondas___ 

(     ) forno elétrico___ (     ) climatizador___  (     )máq. de lavar__ 

5.16 Como é feito o descarte do lixo do domicílio? (    ) Coletado pela prefeitura       (    ) Queimado ou enterrado  

(    ) Eliminado no rio                    (    ) Deixado em terreno baldio 

(    ) outro:_______________________________________ 

5.17 Qual a forma de iluminação utilizada no 

domicílio? 

(     ) Elétrica com medidor próprio        (    ) Elétrica sem medidor 

(    ) Elétrica com medidor comunitário    


