


Processo Seletivo de Concessão de Bolsa de Estudos 
CEBAS integral (100%) e parcial (50%)  

Ano Letivo de 2022 
Lei nº 12.101/2009 
Lei nº 12.868/2013 
Decreto nº 8.242/2014 
Portaria Normativa nº 15, de 11 de agosto de 2017 do MEC 
 
 
Imaculada Rede de Educação constituída por 13 unidades de ensino: 
11 unidades de ensino – localizadas no Paraná 
01 unidade de ensino – localizada em São Paulo 
01 unidade de ensino – localizada em Santa Catarina 

 



Processo Seletivo de Concessão de  
Bolsa de Estudos CEBAS  

Ano Letivo de 2022 

A Bolsa de Estudo CEBAS é um benefício de assistência educacional, 
concedido ao candidato, mediante avaliação do seu perfil 
socioeconômico e demais critérios definidos pelo Ministério da 
Educação, na forma de isenção integral (100%) ou parcial (50%), 
considerando os critérios legais. 
 
Poderão ser concedidas bolsas de estudo de 100% (integral), nos casos 
em que a renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 1 ½ 
(um e meio) salário mínimo vigente (piso nacional). – R$ 1.650,00 
 
Poderão ser concedidas bolsas de estudo de 50% (parcial), nos casos em 
que a renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 3 (três) 
salários mínimos vigentes (piso nacional). – R$ 3.300,00 

 



Processo Seletivo de Concessão de Bolsa de Estudos o 
Ano Letivo de 2022 

ETAPAS  

Preenchimento do Formulário Socioeconômico (plataforma digital) 
 

Envio da documentação (plataforma digital) 
 

Entrega da documentação (formulário impresso, assinado e datado e 
declarações de próprio punho originais) 

 
Entrevista social (caso Assistente Social verifique a necessidade) 

 
Documentação complementar (caso necessitar) 

 
Divulgação do Resultado 

 
Matricula e Assinatura da documentação efetiva e garante a concessão 
da bolsa de estudo.  



Processo Seletivo de Concessão de Bolsa de Estudos o 
Ano Letivo de 2022 

A avaliação socioeconômica familiar será realizada por assistente social, 
profissional habilitado para proceder a estudo socioeconômico, através 
dos instrumentais técnicos operativos do Serviço Social.   
 
Perfil Socioeconômico Familiar, que é composto por dois subperfis: social 
e econômico.  
 
O social está relacionado à qualidade de vida do candidato e seu grupo 
familiar, no qual se insere o patrimônio; e o econômico que tem relação 
com a renda familiar. Deste modo, além de comprovar a renda per capita, 
será analisado o perfil social com base na análise e parecer técnico da 
Assistente Social.  
 
• ENTREVISTA SOCIAL – Realizada pelo profissional de Serviço Social. (para 
esclarecimentos sobre a situação familiar e da documentação apresentada 
do candidato).  



Link de acesso na Plataforma Digital: 

https://siga.activesoft.com.br/login/?instituicao=IVMSIGLA 

Conforme LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), o Login 
e senhas fornecidos inicialmente são provisórios,  os quais 
deverão ser alterados para assegurar a proteção de dados 
de todos responsáveis.  



Plataforma digital – Responsável  - Login e senha - PROVISÓRIOS 



Plataforma digital 



Ficha Socioeconômica 



Ficha Socioeconômica 



Ficha Socioeconômica 



AVISOS IMPORTANTES! – FICHA SOCIOECÔNOMICA 

•Os campos em “cinza” eles são bloqueados, não é permitido o 
preenchimento; 
 
• No Quadro de Composição Familiar inserir todas as rendas recebidas 
de cada integrante familiar, seja: : salários; comissões, proventos; 
pensões alimentícias (judicial ou informal); pensões alimentícias; 
aposentadorias, renda informal e rendimentos auferidos de aluguel, 
arrendamentos. 
 
• Não deverá inserir no Quadro de Composição Familiar o estudante. 
Pois, as informações do candidato são inseridas automaticamente pelo 
sistema.  
 

 



AVISOS IMPORTANTES! – Formulário Socioeconômico  

 
 
 
 

 



Plataforma digital – Responsável 



1º 2º 

Plataforma digital – Responsável  - Confirmação somente 
da Ficha Socioeconômica  



Plataforma digital – Responsável  - Tela para anexar documentos 



Envio da Documentação – Plataforma Digital  



Envio da Documentação – Plataforma Digital  

A Relação de documentos será dividida por documentação básica 
e INTEGRANTES: 
INTEGRANTE 1 – CANDIDATO (categoria 1 – Anexo I) 

 
INTEGRANTE 2 – RESPONSÁVEL (categoria 2)  

 
DEMAIS INTEGRANTES – seguir orientação do Anexo I 
 



Envio da Documentação – Plataforma Digital  

SUGESTÃO PARA FACILITAR NO MOMENTO DE ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO 
 
ORGANIZAR A DIGITIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS POR INTEGRANTES/ 
PASTAS NO COMPUTADOR: 
Exemplo:  
•Documentação básica: (comprovante de endereço, comprovante de 
moradia, comprovante de bens/imóveis, e comprovante de doença/saúde. 
•INTEGRANTE 1 – CANDIDATO 
•INTEGRANTE 2 – RESPONSÁVEL 
•INTEGRANTE 3  
 



Envio da Documentação – Plataforma Digital  

Ao CLICAR para “ENVIAR” a Documentação irá abrir a seguinte tela:  

Ao CLICAR em “Navegue”, deverá selecionar todos documentos referente 
aquele item. Exemplo: INTEGRANTE 1 – CANDIDATO(todos documentos 
referente ao candidato – Categoria 1) 
Caso, perceba que faltou algum documento, REMOVER todos enviar, e 
reenviar novamente 



Envio da Documentação – Plataforma Digital  

 
A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NEGRITO NA PLATAFORMA SÃO 
OBRIGATÓRIOS PARA ENVIO:  
 

NEGRITO 
OBRIGATÓRIO 

OPCIONAL/CASO HAJA 



Plataforma digital – Responsável  -Confirmação do Envio 
(completa – Ficha Socioeconômica e Documentação) 

NÚMERO DO PROCESSO  
PARA VERIFICAR RESULTADO 



DOCUMENTAÇÃO – ANEXO 1 

Para facilitar o processo de envio/anexar os documentos dos integrantes 
da família (de todos os moradores que vivem sob mesmo teto), será 
disponibilizado em 3 (três) categorias: 
 
CATEGORIA 1 - CANDIDATO: Anexar os documentos SOMENTE do 
estudante requerente/candidato. 
 
CATEGORIA 2 - Menores de 18 Anos: Anexar os documentos dos 
integrantes da família menores de 18 anos (irmãos, enteados, primos, 
etc.). Não anexar documentos do candidato requerente a bolsa de 
estudo. 
 
CATEGORIA 3 - Maiores de 18 Anos: Anexar os documentos dos 
integrantes da família maiores de 18 anos (pai, mãe, padrasto, madrasta, 
avó(ô), tia(o), etc.) 
 



DOCUMENTAÇÃO – ANEXO 1 

Apresentar SOMENTE 1(um) comprovante de endereço ou declaração de 
residência; 

 
Apresentar SOMENTE 1(um) Documento de Identificação de CADA 
INTEGRANTE (certidão de nascimento, caso não possua RG, ou Carteira de 
Habilitação) 

 
06 últimos holerites de FEVEREIRO A JULHO/2021; 

 
Caso, teve/esta com redução de jornada de trabalho ou suspensão de 
contrato de trabalho neste ano (2021) apresentar declaração/termo da empresa 
que trabalha ou declaração de próprio punho; 

 
Declaração de renda informal/autônomo deverá constar Um ÚNICO valor 
médio mensal; 

 
Documentos que são emitidos pela internet como: CPF, Carteira de 
Habilitação, Carteira de Trabalho Digital, Comprovante de Registro Veicular 
(CRV), estes serão aceitos em vez da cópia do documento físico.  



DOCUMENTAÇÃO – ANEXO 1 

DOCUMENTOS EXTINTOS (não apresentar) 
Não apresentar:  
 
EXTRATOS BANCÁRIOS;  

 
NIS – Número de identificação Social (emitido CRAS ou internet) – 
somente comprovante de recebimento da Bolsa Família com valor recebido 

 
Comprovantes de despesas da família (faturas, boletos, financiamentos, 
etc.) 

 
Obs.: Caso apresente, Carteira de Habilitação ou RG constando CPF, o CPF 
fica dispensado.  
 
 
 



ANEXO II – SUGESTÃO DE MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 

 Fazer folha sulfite A4 
   Próprio punho do Declarante 
  Possuir data e Assinatura conforme documento identificação 

 



RESULTADO DA BOLSA DE ESTUDO 

No Termo Aditivo verificar o  dia estipulado para Divulgação do 
Resultado da Bolsa de Estudo, entrar no site da unidade de ensino, a fim 
de verificar o resultado; 

 
Verificar na turma/série que o candidato irá cursar no Ano Letivo 2022; 

 
Verificar através do Número do Processo, gerado no momento do envio 
do formulário e documentos pela plataforma digital; 

 
Caso de extravio, acessar a plataforma digital e entrar “Solicitação de 
Desconto” que estará seu comprovante de inscrição, com tal informação  



ASSINATURAS E EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA BOLSISTA 
Termo de Concessão da Bolsa de Estudo – Ano Letivo 2022 
Aditamento de contrato de prestação de serviço educacional  

IMPORTANTISSÍMO! 
Conforme Termo Aditivo – verificar data da Matrícula e 
assinatura dos documentos que efetiva e garante a concessão da 
bolsa de estudo – Ano Letivo 2022 
 
Caso o responsável não compareça nos dias estipulados (seja 
com agendamento prévio ou não) a concessão não é efetivada e 
assim acarretará no CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO!  
 




