CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Associação Franciscana de Instrução e Assistência
Reconhecimento: Portaria SEDUC N.º 6.759, de 05/08/2009.
EDUCANDO FÉ E VIDA NA PAZ E NO BEM!

Processo Seletivo de Renovação de Bolsas de Estudo para
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio para
o Ano letivo de 2021.
Edital nº 001/2021, de 08 de outubro de 2020.

ANEXO B
CRONOGRAMA

DATA

08/10/2020

ETAPA
Publicação do
Edital nº
001/2021

LOCAL / HORÁRIO

ORIENTAÇÃO
Qualquer dúvida referente ao edital, entrar em contato com a

Local:
Site da escola

Assistente Social.
Período: 8h30 às 11h30 de segunda a sexta.
*NÃO

Endereço Eletrônico:
processobolsa@saofranciscop
almas.com.br

13/10/2020
a
20/10/2020

*Envio por meio eletrônico do
Cadastro de Avaliação
Socioeconômica e TODA
Documentação Comprobatória.

será

aceito

FOTO

da

documentação.

Toda

documentação deverá ser ESCANEADA e enviada em
arquivo PDF anexo ao e-mail, de modo a garantir a
visibilidade das informações;
* Utilizar e-mail institucional do aluno/ O mesmo usado para
aulas remotas;

SÓ SERÃO VÁLIDOS E-MAIL
ENVIADOS ATÉ ÀS

16H DO DIA 20/10/2020

* Cada candidato encaminhará seus documentos
individualemente; NÃO serão aceitos mais de um processo no
e-mail enviado.
* Colocar no ASSUNTO DO E-MAIL o nome do candidato à
renovação.

22/10/2020
a
23/10/2020

** Entrega presencial do
Cadastro de Avaliação
Socioeconômica e
TODA Documentação
Comprobatória.

26/10/2020
a
06/11/2020

***Entrevista com
Assistente Social

09/11/2020

11/11/2020

Resultado Parcial da
Análise ocioeconômica

****Recurso

Local:
Hall do CESFA
Horário:
8h30 às 11h30

Local:
Remotamente por aplicativo

17/11/2020

Resultado final
*****Período da
Rematrícula

site do CESFA para
Impressão;
** Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo.
*** A entrevista será realizada em caso excepcional, em que a
assistente social julgar necessário.
***Caso a profissional não entre em contato, aguardar a próxima etapa.

Local:
Site da escola
Local:
Serviço Social
Horário:
8h30 às 11h30

13/11/2020

** A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado,
devidamente; identificado com a ficha de identificação, disponível no

**** O responsável legal deve imprimir, preencher e assinar o
formulário do requerimento, assim como entregar
presencialmente;
**** Modelo do Requerimento disponível no site do CESFA;
****Nenhum recurso será aceito fora do prazo estipulado.

Local:
Site da escola
Local:
Realizar rematrícula pelo
Portal do aluno

*****Qualquer dúvida ao acessar o portal, entre em contato com a
secretaria da escola.

