
 
 

 

 

Telêmaco Borba – PR, 18 de dezembro de 2018. 

 

Edital n. 025/2018 

 

A FATEB - Faculdade de Telêmaco Borba e o Colégio Dom Bosco de Telêmaco Borba, levam ao 

conhecimento dos interessados, a relação dos candidatos aprovados – vagas remanescentes, 

para concessão de bolsas de estudos, conforme previsto pela Lei Municipal 2142/2015 e 

Decreto 25139. 

 

1. CANDIDATOS – FATEB / COLÉGIO DOM BOSCO 

 

CANDITATOS CURSO  

GEOVANA DE JESUS SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ROBERTA ANNA MITSUHASHI CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

JULIA BEATRIZ DE ALMEIDA CORDEIRO 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

JOÃO VICTOR BITENCOURTT 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

 

2. Em razão da reprovação de um dos alunos da 1ª série do ensino médio, no Colégio 

Dom Bosco, consideram-se aptos os 2 (dois) candidatos citados acima para 2ª série do 

ensino médio, classificados por este edital, como forma de preencher as vagas 

dispostas na Lei 2142/2015. 

 

3. Para efetivar a matrícula, os candidatos deverão comparecer nas dependências da 

FATEB ou do COLÉGIO DOM BOSCO, no dia 20/12/2018, das 14:00 às 20:00 horas, 

munidos obrigatoriamente dos seguintes documentos: 

 
 

4. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA - FATEB 

 - Histórico Escolar do Ensino Médio (2 cópias autenticadas) 

   - Certidão de Nascimento ou Casamento (2 cópias autenticadas) 

        - Cédula de Identidade (2 cópias autenticadas) 

        - CPF (1 cópia simples) 

        - Comprovante de residência atualizado (1 cópia simples) 

 

 

 



 
 

 

 

 

5. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA – COLÉGIO DOM BOSCO 

 

       - Certidão de Nascimento 

       - RG e CPF do aluno 

       - RG e CPF do responsável 

       - Carteira de Vacinação 

       - Comprovante de residência  

       - Certidão de regularidade financeira 

       - Declaração de Transferência 

 

 

 

6. O candidato menor de idade deverá estar acompanhado do respectivo responsável, 
para que o mesmo assine o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 
 
 

7.  As bolsas de que tratam a Lei Municipal 2142/2015 e o edital 007/2018, dizem 

respeito às mensalidade do curso, excluindo-se da gratuidade os valores cobrados a 

título de dependência, provas de 2ª chamada ou substitutivas, materiais escolares, 

lanches, transportes, uniformes, crachá ou quaisquer outros documentos que o aluno 

desejar obter da instituição.  

 

 

                                                                                                   

Paula Regina Pontara 
Diretora Geral 

         


