
 
 

 
 

 

Telêmaco Borba – PR, 25 de fevereiro de 2021. 

 

Edital n. 01/2021 

 

A FATEB - Faculdade de Telêmaco Borba leva ao conhecimento dos interessados, a relação 
dos candidatos classificados para análise para concessão de bolsas de estudos em seus 
cursos à distância, conforme previsto pelo Termo de Convênio ( TERMO DE COOPERAÇÃO 
001/2021) firmado com a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba na data de 10 de 
fevereiro de 2021. 

 

1. CANDIDATOS CLASSIFICADOS  

CANDIDATOS CURSO  
MÁRCIA DIOGO DA ROSA Administração EAD 
TATIANE RODRIGUES  FORTES Administração EAD 
LETICIA DO ROCIO QUERINL Pedagogia EAD 
TATIANE DOS SANTOS TEIXEIRA Pedagogia EAD 
JULIANA APARECIDA GABRIEL Ciências Contábeis EAD 
LUIZA JACQUELINE CARDOSO  Ciências Contábeis EAD 

 

 

2. Para  análise  da  Comissão,  que  irá  deliberar  diante  veracidade  dos  documento, 
os candidatos aprovados acima relacionados deverão se apresentar na FATEB, de 
25/02/2021 a 27/02/2021, munidos obrigatoriamente dos seguintes documentos: 
 

Os documentos exigidos são os seguintes, que deverão ser apresentados por meio de 
fotocópia, acompanhada do seu original para conferência. 

 

a. Documento de identificação com foto do candidato e dos demais membros do grupo 
familiar (todas as pessoas que residam com o candidato); 

b. Carteira de trabalho de todos os membros do grupo familiar; 

c. Comprovante de residência; 

d. Comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um 
deles não constar do grupo familiar do candidato por essas razões; 

e. Comprovante de rendimentos do candidato e dos integrantes de seu grupo familiar; 



 
 

 
 

f. Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública 
determinando o pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida da renda 
bruta de membro do grupo familiar; 

g. Comprovação da existência de união estável no grupo familiar, quando for o caso, por 
meio de pelo menos um dos seguintes documentos: 

h. Atestado de união estável emitido por órgão governamental; 

i. Declaração de imposto de renda em que um dos interessados conste como dependente; 

j. Declaração regularmente firmada em cartório; 

k. Anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, feita pelo órgão competente; 

l. Certidão ou documento similar emitido por autoridade de registro civil; 

m. Comprovação de união estável emitida por juízo competente; 

n. Declaração, sob as penas da lei, de duas pessoas que atestem a existência da união 
estável; 

o. Certidão de casamento religioso; 

p. Histórico escolar do Ensino Médio; 

q. Comprovante de Cadastro Único (não obrigatório, apenas para quem possui). 

 

3. Caso o documento não seja apresentado ou esteja em desacordo com o descrito no 
ato da inscrição, haverá nova convocação para o chamamento do próximo candidato 
da ordem classificatória. 
 

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

5. As bolsas de que tratam este edital, dizem respeito às mensalidade do curso na 
modalidade a distância, 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 
 

 


