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REQUERIMENTO A BOLSA DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 2020  

Eu,______________________________________ (nome do responsável pelo (a) aluno (a) 

candidato (a) à Bolsa de Estudo) responsável pelo aluno (a) _____________________________ 

venho requerer Bolsa de Estudo para o ano letivo 2020, para o ano/série___________ 

considerando o disposto na Lei 12/101/2009.    

Outrossim, declaro que tenho ciência que para concorrer a referida gratuidade haverá uma 

pré-seleção, através de avaliação do perfil socioeconômico familiar, e, cumulativamente, por 

meio de outros critérios a serem definidos pela entidade de ensino, em consonância com a 

legislação vigente e conforme estabelecido no 2º parágrafo do artigo 15º da Lei nº 

12/101/2009.  

Também declaro que tenho conhecimento que, caso seja deferido o presente requerimento de 

Bolsa de Estudo, a mesma poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de constatação de 

falsidade das informações por mim prestadas ou da idoneidade da documentação 

apresentada, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais cabíveis. 

 

Nome do Candidato:___________________________________________________________ 

Data de Nascimento:___/___/____ 

Escola de Origem:_____________________________________________________________ 

Ano/Série a cursar em 2020:_______________________________________________ 

Possui irmãos na Escola Guanella:_____________________________________________ 

Nome completo do Responsável legal:_____________________________________________ 

CPF do Responsável Legal:____________________________________________________ 

Endereço Completo:___________________________________________________________ 

Nº:_________/Apt.:_________________/Complemento:_____________________________ 

Bairro:______________________________________________________________________ 

Cidade:________________________________ Estado:_______________________________ 

Fone Residencial:___________Fone Celular:_____________Fone Comercial:_______________ 

E-mail:_________________________________________________________________ 
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Local e Data:_________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável:_____________________________________________________ 

 

ATENÇÃO: Conforme o Edital no dia 07/08/2019 acontecerá a Reunião Geral com a presença de um 

representante legal do candidato a Bolsa de Estudo. A Reunião acontecerá no Salão da Escola Guanella, 

às 18h. É imprescindível a presença, tendo em vista que serão apresentados o processo para a seleção e 

agendamento de entrevista individual dos candidatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este documento deverá ser preenchido, impresso e entregue na Secretaria da Escola São Luis Guanella, 

em horário de atendimento, conforme calendário publicado no Edital, mediante assinatura de protocolo 

de entrega. 


