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EDITAL Nº 006/2016 
 

O presente edital tem por objetivo estabelecer o cronograma 
de inscrição e seleção de estudantes da graduação da ESUCRI, 
candidatos a bolsa de estudos destinadas a alunos 
financeiramente carentes e às pessoas com deficiência com 
carência comprovada, nos termos do Decreto SA/n° 1570/16, 
de 10 de agosto de 2016. 

 
 
          O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA  torna público o presente Edital para 
inscrição e seleção de estudantes do Ensino Superior candidatos a bolsas de estudos destinadas 
a pessoas comprovadamente carentes e às pessoas com deficiência com carência comprovada. 
 
 

1. As bolsas de estudo a serem concedidas aos acadêmicos da ESUCRI financeiramente 
carentes e às pessoas com deficiência conforme a Lei nº 6.682, de 14 de dezembro de 2015, 
obedecerão os critérios e demais disposições estabelecidos no regulamento instituído pelo 
Decreto SA/nº 1570/16 de 10.08.2016. 

 
2. O presente Edital se aplica a concessão de bolsa de estudos relativa ao 2º semestre de 

2016. 
    
3. As inscrições serão realizadas em duas etapas, sendo a primeira o preenchimento das 

informações socioeconômicas disponíveis no site da ESUCRI, no período de 22/08/2016 a 
02/09/2016. Na segunda etapa os pré-classificados pelo índice de carência, deverão apresentar 
os documentos comprobatórios no setor de Apoio Acadêmico (Unidade I) na Faculdade 
ESUCRI, de acordo com o CRONOGRAMA ESTABELECIDO NO ANEXO ÚNICO.  

 
4. No Decreto SA/nº 1570/16 constam os documentos a serem apresentados, bem como 

os formulários a serem preenchidos, disponíveis nos sites da ESUCRI (www.esucri.com.br) 
e/ou da Prefeitura (www.criciuma.sc.gov.br). 

 
5. Os documentos entregues serão de total responsabilidade do acadêmico e não serão 

conferidos no ato da entrega. 
 
5.1. A apresentação incompleta da documentação desclassifica automaticamente o 

aluno. Após o processo aberto não será aceito acrescentar nenhum documento, tão pouco 
no recurso. 

  
6. As solicitações de bolsas de estudos formuladas fora do prazo estabelecido neste Edital 

não serão avaliadas. 
 
7. A relação oficial dos acadêmicos classificados será divulgada pela internet no Diário 

Oficial Eletrônico do Município de Criciúma no endereço www.criciuma.sc.gov.br, bem como 
no endereço da ESUCRI (www.esucri.com.br), na data de 05 de setembro de 2016. 

  
8. Do pedido de recurso dar-se-á nos os dias 06 e 08 de setembro de 2016, mediante 

requerimento, a ser entregue no setor de Apoio Acadêmico (Unidade I) na Faculdade 
ESUCRI. 



 

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Poder Executivo 
Secretaria de Administração 

 
8.1 O pedido de recurso interposto fora do respectivo prazo não será recebido. 
 
8.2. A relação oficial do resultado do recurso será publicada na data de 09 de setembro 

2016, nos sites da Prefeitura e da ESUCRI. 
 
9. Não poderão se inscrever os estudantes que realizam estágio na Prefeitura Municipal 

de Criciúma e Autarquias no semestre em que está requerendo a bolsa. 
  

   10. A bolsa concedida aos acadêmicos com deficiência será mensal de até 100% e aos 
acadêmicos financeiramente carentes será mensal de 50% do valor da mensalidade. 

 
11. Os esclarecimentos que se fizerem necessários bem como todos os procedimentos 

afetos à inscrição e seleção dos acadêmicos será de responsabilidade da Comissão 
especialmente instituída para esta finalidade. 

 
           Prefeitura Municipal de Criciúma, 10 de agosto de 2016.  

 
 
 
 
 
 
 

MÁRCIO BÚRIGO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

ERICA GHEDIN ORLANDIN 
Secretária Municipal de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERM/va. 
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ANEXO ÚNICO 

 
 

  

CRONOGRAMA : 
 

 

1. A inscrição será realizada no período de 22/08/2016 a 02/09/2016 no endereço eletrônico 

 www.esucri.com.br,  

link: “APOIO ACADEMICO”>“BOLSA PMC”>“EDITAIS”>“2016 /2”.  

 

2. A revisão das inscrições realizar-se-á entre os dias 22/08/2016 e 02/09/2016. 

 

3. A divulgação dos alunos classificados para entrevista com equipe técnica será realizada em 

05/09/2016. 

 

4. Prazo para interposição de recurso devido a não classificação dar-se-á nos os dias 06 e 

08/09/2016, mediante requerimento, a ser entregue no setor de Apoio Acadêmico (Unidade I) 

na Faculdade ESUCRI. 

 

5. A divulgação do resultado do recurso será publicada na data de 09/09/2016, nos sites da 

Prefeitura e da ESUCRI 

 

6. Os alunos classificados para entrevista com equipe técnica deverão apresentar os 

documentos comprobatórios em envelope lacrado e devidamente identificado entre os dias 

06/09/2016 a 16/09/2016. 

 

7. Os alunos classificados para entrevista com equipe técnica deverão efetuar suas entrevistas 

entre os dias 19/09/2016 a 30/09/2016. 

 

8. A relação final e oficial dos candidatos beneficiados será divulgada em 03/10/2016. 
 


