EDITAL DE
SELEÇÃO
PROCESSO DE ADMISSÃO PARA O PROGRAMA UM CAMPEÃO NA ESCOLA
Edital nº 01/2016

ADITIVO Nº 001/2016
A FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO, torna público o presente ADITIVO 001/2016 ao Edital 01/2016 –
Processo de Admissão para o Programa Um Campeão na Escola – em razão às alterações do
item 3 e o subitem 3.2.2, conforme textos abaixo, permanecendo inalterados os demais itens e
seus subitens.
3.
3.1

INSCRIÇÃO
A inscrição será gratuita, a ser realizada, exclusivamente, pelo responsável legal do candidato,
conforme cronograma com local(is), data(s) e horário(s) explicitados indicados a seguir:
Local:
FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO (SEDE)
Estrada de Santiago - Central
ESCOLA MARIA CARVALHO
Rua Senador Carlos Pinto - Centro

Data:

Horários:

PRORROGADA ATÉ 28/06/2016
(exceto dias 23/06 e 24/06)

8h às 11h
13h às 16h

3.2

Documentos Necessários (original e cópia):

3.2.1

Candidatos:

a.

Carteira de Identidade e/ ou Certidão de Nascimento;

b.

Atestado escolar que comprovante da situação escolar.

3.2.2

Responsável legal:

a.

Carteira de Identidade;

b.

CPF;

c.
d.

Comprovante de residência (Conta de água, energia elétrica ou telefone);
Contrato de aluguel em vigor, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, energia
elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel, ou contrato de financiamento da casa
própria, ou certidão de casa própria.

e.

Comprovante de Renda através de, pelo menos, um documento/s abaixo:
3 últimos contracheques (renda fixa);
Comprovante de aposentadoria ou pensão;
Decore;
Cadastro do MEI e/ou Cadastro de Autônomo (carnê do INSS) e seus respectivos pagamentos;
Comprovantes de Benefícios Sociais do Governo, extratos bancários dos últimos três meses em
todos os casos.
Declaração de rendimento ou condição socioeconômica com firma reconhecida em cartório.

3.2.3.1 Grupo Familiar
a.
b.
c.

Carteira de Identidade;
CPF;
Comprovante de renda dos que trabalham, ou são aposentados e ou pensionistas.

Pojuca, 17 de junho de 2016
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