
                                                                                                                                                                                                           

 

Nome do (a) aluno (a):_____________________________________________________Ano escolar: ______________ 

 

Belo Horizonte, 03 de junho, de 2019. 

Senhores pais ou responsáveis, 

Comunicamos sobre os procedimentos para Renovação da Gratuidade Educacional (Bolsa de Estudos) no Serviço              

Social, para o ano de 2020. O responsável deverá comparecer na Obra Social para entrevista com a Assistente Social de                    

acordo com o agendamento referente ao ano escolar do estudante (em JULHO), das 8h às 10h, trazendo o                  

requerimento preenchido e cópia legível de todos os documentos solicitados. 

 

Documentos OBRIGATÓRIOS para serem entregues no Serviço Social da Obra Social São José Operário (CÓPIA/XEROX): 

(    )Requerimento para Renovação de Assistência Educacional preenchido pelo responsável. 

( )Cópia da Carteira de Identidade e CPF do aluno e de TODOS os demais membros da casa. Para menores de 12 anos,                       

apresentar Certidão de Nascimento. 

(    )Cadastro único (CadÚnico) atualizado. 

 (    )Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS para todos componentes da família maiores de 18 anos atualizado. 

 (    )Cópia atual dos comprovantes/contas: ÁGUA, LUZ e TELEFONE. 

( )Cópia do comprovante de renda de todos os moradores da casa: Carteira de Trabalho (frente, verso e último                   

contrato de trabalho registrado na Carteira de Trabalho) e cópia dos 3 últimos recibos de pagamento de salário. 

( )Se for autônomo, além da carteira de trabalho, apresentar declaração de renda feita de próprio punho, informando                  

a função exercida e a renda mensal, AUTENTICADO NO CARTÓRIO,  juntamente com o CNIS. 

( )Caso esteja desempregado, apresentar cópia da Carteira de Trabalho, Recisão e parcelas recebidas do seguro                

desemprego, juntamente com o CNIS. 

(    )Cópia do comprovante de Bolsa Família ou outro benefício social como aposentadoria ou pensão. 

 

ATENÇÃO para data do agendamento (conforme o ano escolar do estudante): 

01/07/2019 (segunda-feira) 6º A                 04/07/2019 (quinta-feira) 7º A                   09/07/2019 (terça-feira) 8º A 

02/07/2019 (terça-feira) 6º B                       05/07/2019 (sexta-feira) 7º B                      10/07/2019 (quarta-feira) 8º B 

03/07/2019 (quarta-feira) 6º C                    08/07/2019 (segunda-feira) 7º C 

 

Atenção: a não realização da análise socioeconômica (entrevista e entrega de documentos), junto ao Serviço Social,                

impossibilitará a renovação de matrícula na Secretaria Escolar para o ano de 2020 e a PERDA da bolsa de estudos. 

 

 

Atenciosamente, 

Serviço Social – Obra Social São José Operário 


