
 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS A 
BOLSA DE ESTUDO - ANO LETIVO DE 2019 

 

 
A Casa Thomas Jefferson noticia aos interessados a realização 
de Processo Seletivo de Candidatos para Bolsas de Estudos para o 
Ano Letivo de 2019. 
 
Nota Explicativa: 
Para fins de entendimento deste Edital, considera-se: 
 
CANDIDATO - todo interessado em cursar o curso Classic (Teens, 
Essentials, Progress e Expert), com idade mínima de 13 anos. 

REPRESENTANTE LEGAL - pessoa natural, maior de idade, com 
direito legal de representação sobre o candidato. 

ESTUDANTE - aluno(a) que se encontra matriculado com bolsa na CTJ 
com interesse em dar continuidade aos seus estudos acadêmicos. 

CANDIDATO VETERANO - o pretendente a renovação da bolsa de 
estudo. 

 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 
1.1 O Processo Seletivo de Candidatos à bolsa é regido pelo 

presente Edital. 
 
1.2 A análise para a possível concessão de bolsa de estudo de 

que trata este Edital, é processada a partir da avaliação do 
Formulário Cadastro Socioeconômico para Bolsa de 
Estudos e da documentação apresentada pelos 
candidatos. O formulário deverá estar devidamente 
preenchido, instruído com toda documentação e protocolado 
pelo interessado no prazo e local previstos neste Edital. A 
falta de qualquer documento ou dado desclassifica o 
candidato. 

 
1.3 O preenchimento do Formulário Cadastro Socioeconômico 

para bolsa de Estudo supõe, respectivamente, completar os 
campos previstos com informações verídicas, cabíveis e 
incluir cópias comprovadas de todos os documentos listados 
neste Edital. 

 
1.4 Não há cumulatividade de benefícios, exceto para os relativos 

a desconto família. 

 
2 DOS REQUISITOS BÁSICOS: 

 
O Candidato para ter o seu pedido analisado, deverá satisfazer os 
seguintes requisitos: 

2.1 Inscrever-se no Processo Seletivo nas datas previstas neste 
Edital. 

2.2 Apresentar e protocolar toda documentação necessária para 
formalização do pedido em conjunto com o comprovante de 
inscrição e a foto 3 x 4.  

2.3 A bolsa integral poderá ser concedida ao candidato cuja renda 
bruta familiar mensal seja de 2 (dois) salários mínimos 
vigentes nacionais. 

2.4 Não possuir pendência documental dos anos anteriores, no 
caso de Candidato Veterano, independente do ano. 

2.5 O responsável legal pelo Candidato Veterano, Contratante, 
não poderá ser inadimplente. 

2.6 O Estudante deverá manter a média mínima 80 para a 
manutenção da bolsa, que será auferida no final de 
cada semestre, e uma vez sendo inferior implicará na 
perda automática da bolsa. 

 
3 DA INSCRIÇÃO: 

 
3.1 A inscrição será realizada por meio do preenchimento do 

Formulário do Cadastro Socioeconômico no site da CTJ 

para Bolsa de Estudo acompanhado de toda documentação 
comprobatória relacionada neste Edital e o comprovante de 
inscrição, por todos os candidatos. 

 
3.2 O formulário completo estará disponível a partir do dia 12 de 

novembro no site da CTJ. 
 

3.3 O comprovante de inscrição deve ser entregue nas Secretarias 
acompanhado das documentações solicitadas e a foto 3 x 4 até o dia 
29 de novembro de 2018. 

 
3.4 O horário de atendimento será de segunda a quinta-feira das 8h às 

20h, sexta-feira das 8h às 19h e aos sábados das 8h às 12h. 
 
3.5 No protocolo deverão ser entregues CÓPIAS legíveis de todos   os   

documentos, juntamente com o comprovante de inscrição, todos 
sem  rasuras, conforme Edital. 

 
DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. COM RASURAS. ILEGÍVEIS OU 
APRESENTADA FORA DO PRAZO ESTABELECIDO DESCLASSIFICA 
O INTERESSADO. 

 
4 DO PRAZO: 

 
4.1 O protocolo do formulário devidamente preenchido e da 

documentação listada neste Edital será realizado através das 
Secretarias até o dia 29 de novembro de 2018. 

 
5 DAS VAGAS DISPONÍVEIS: 

 
5.1 Os percentuais e a quantidade de bolsas oferecidas, serão definidos 

pela CTJ que levará em conta critérios de conveniência e oportunidade 
internos, sem descurar para as orientações legais enquanto entidade 
sem fins lucrativos. 

 
5.2 As bolsas serão concedidas, mediante disponibilidade de verba, 

ou seja, levando em conta a conveniência e oportunidade da CTJ. 
 

6 DA CONCESSÃO: 
 

6.1 A concessão da bolsa, prevista neste Edital, refere-se ao Ano Letivo 
de 2019 e são exclusivas a Prestação de Serviços Educacionais não 
sendo extensíveis aos demais serviços ofertados pela Instituição. 

 
6.2 Os alunos contemplados com a concessão deverão realizar nova 

solicitação após a validade da bolsa, podendo a nova solicitação 
ser ou não deferida, dependendo da evolução de sua condição 
socioeconômica e do seu desempenho escolar e disciplinar, previsto 
no normativo da escola, além de critério de conveniência e 
oportunidade interno da CTJ.  

 
6.3 A bolsa integral será concedida respeitando a renda bruta familiar 

mensal seja de 2 (dois) salários mínimos vigentes nacionais. 
 
6.4 A bolsa incidirá sobre o valor (bruto) cobrado em cada parcela. 
 
6.5 O percentual da bolsa incidirá sobre o valor bruto, no ato da 

matrícula, não podendo haver acréscimos durante o ano letivo, em 
que a bolsa foi concedida. 

 
6.6 O bolsista veterano que possui bolsa parcial não terá sua bolsa 

renovada, caso o responsável legal possua inadimplência. 
 
6.7 Não haverá compensação do benefício com outras parcelas já   pagas. 

 
6.8 Idade mínima para obtenção de bolsa de estudos: 13 anos. 

 
6.9 O formulário deverá ser preenchido pelo Candidato ou por seu 

responsável quando o primeiro for menor de 18 anos. 
 

6.10 A CTJ se reserva o direito de não admitir mais do que dois bolsistas 
por turma. 

 
6.11 A bolsa é cancelada automaticamente quando o aluno interrompe o 

curso durante o semestre escolar sem motivo justo ou sem aviso 
prévio. 

 
6.12 A bolsa é pessoal e intransferível e só se concede uma bolsa por 

família. 
 
6.13 A bolsa não é válida para os cursos de Verão e/ou Inverno nem 

Cursos Especiais. 



6.14 Não existem bolsas para alunos de Postos Avançados. 
 

6.15 O bolsista integral (100%) deve pagar uma taxa 
administrativa de uma parcela a cada semestre e/ou módulo 
e participar esporádica e contributivamente de atividades 
educacionais extras de divulgação dos serviços e cursos de 
inglês oferecidos pela CTJ. 

 
6.16 A média final mínima para a manutenção da bolsa é 80 para 

bolsistas. A média inferior a 80 implicará na perda automática 
da bolsa. 

 
6.17 Alunos com problemas de natureza disciplinar, registrados 

na Coordenação Acadêmica, não terão a bolsa renovada. 
 

6.18 O bolsista deve frequentar, no mínimo, 75% (setenta e cinco 
por cento) das aulas ministradas em cada semestre e/ou 
módulo. 

 
6.19 Os alunos da CTJ deverão ter média final mínima de 85 no 

último semestre cursado para concorrer à bolsa. 
 

6.20 Anexar Histórico Escolar ou Comprovante das Notas de 
outras Escolas referentes ao último ano ou semestre 
concluídos (Ensino Fundamental, Ensino Médio ou 
Superior). 

 
6.21 As matrículas para os contemplados e contatados iniciarão a 

partir de 18/02/2019. 
 

6.22 O percentual da bolsa será aplicado a partir da 2º parcela de 
2019. 

 
6.23 Após a data de vencimento/impontualidade o candidato 

perderá o direito ao benefício do mês. 
 

 
7 DA CLASSIFICAÇ ÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO: 

 
7.1 A classificação dos candidatos ao benefício será a  partir do 

perfil socioeconômico e obedecerá a seguinte ordem para 
desempate: 

 Menor renda per capita; 
 Maior Índice de Carência Socioeconômica (Tipo de 

residência, Doença crônica, etc.). 
 

7.2 O representante legal que omitir ou prestar informações 
e/ou documentação falsa poderá ter o benefício cancelado, 
mesmo que o fato seja constatado no decorrer do ano, 
ficando na obrigação de restituir todas as parcelas 
usufruídas indevidamente até a data do cancelamento, 
independentemente da época em que foi constatado o fato 
delituoso. 

 
8 DO RESULTADO: 

 
8.1 O resultado previsto dos candidatos selecionados para 

concessão da bolsa será divulgado no site da unidade 
educacional no dia 04 de fevereiro de 2019 e será 
aplicado na 2ª parcela do ano letivo. 
 

8.2 Não haverá qualquer tipo de recurso da decisão de 
desclassificação, considerando o fato de que a bolsa é 
concedida, como princípio, em razão de conveniência e 
oportunidade internas da CTJ, em todos os casos.  

 

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

9.1 A inscrição do candidato implica na aceitação das normas 
que regem o Processo Seletivo de bolsa deste Edital e 
aditivo ao contrato de prestação de serviços 
educacionais. 

9.2 A falta de qualquer documento ou descumprimento dos 
prazos levará ao imediato indeferimento do pedido. 

 
9.3 O preenchimento dos requisitos estabelecidos neste Edital, 

bem como a entrega da documentação dentro de prazos 
estabelecidos, não garante por si só a concessão da bolsa. 
É necessário considerar a disponibilidade da cota prevista 
para a concessão de bolsa, conforme disposição legal, 
bem como, a conveniência e oportunidade internos da 
CTJ. 

 
9.4 Para a análise da renda bruta familiar bruta será 

considerado o valor bruto dos proventos, sem qualquer tipo 
de dedução, independentemente de  sua  origem  e  tipo. 

 
9.5 Falta de idoneidade, irregularidade ou falsificação na 

documentação apresentada desclassifica o  candidato  ou cancela 
o benefício. 

 
9.6 A concessão da bolsa depende do parecer favorável do comitê de 

bolsas decorrente da análise do perfil socioeconômico. 
 
9.7 As bolsas de estudo concedidas poderão ser canceladas e/ou 

suspensas a qualquer tempo, em caso de constatação de 
falsidade da informação prestada pelo bolsista ou seu 
responsável, ou     de     inidoneidade     de     documento 
apresentado, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais 
cabíveis. Obrigando-se ao pagamento das parcelas 
subsequentes, caso venha deixar de fazer jus ao benefício, 
durante o ano letivo. 

 
9.8 Havendo mudança da situação sócio econômica do grupo familiar, 

até a data da matricula, a entidade deve ser procurada e/ou 
notif icada,  para  que  sejam  ajustados, eventuais benefícios 
concedidos, a nova situação. 

 
9.9 O responsável legal poderá esclarecer suas dúvidas quanto ao 

Edital e a documentação necessária em qualquer unidade local. 
 
9.10 Não haverá compensação de bolsa não usufruída. 
 
9.11 Nenhum documento poderá ser  entregue  após o prazo final 

estabelecido neste Edital, salvo substitutivo quando solicitado, no 
prazo por este determinado. 

 
9.12 O requerente tem garantia de sigilo em relação a toda a 

documentação apresentada. Entretanto, a documentação física 
entregue não será devolvida  em  nenhuma hipótese e será arquivada 
por tempo determinado. 

 
 

10 DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE: 

SOLICITAMOS AOS CANDIDATOS A BOLSAS DE ESTUDO QUE 
ANEXEM O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO AS CÓPIAS DOS 
DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. DESSE MODO, A CASA 
THOMAS JEFFERSON TERÁ CONDIÇÕES DE AVALIAR COM CLAREZA 
E EXATIDÃO O STATUS SÓCIO-ECONÔMICO DAQUELES QUE 
PRETENDEM OBTER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO EDUCACIONAL. 
 

a. Cópia da carteira de identidade e CPF dos pais quando o candidato 
tiver menos de 21 anos de idade. 

b. Caso os pais do candidato menor de 21 anos sejam separados ou 
divorciados, deverá ser anexada cópia de documento oficial e 
sentença estabelecendo a pensão alimentícia concedida. 

c. Cópia de comprovante recente de rendimento do candidato (ou seus 
pais – pai e mãe) e de todos os integrantes do grupo familiar que 
recebem salário. 

d. Cópia de declaração completa de Imposto de Renda do candidato 
ou de seus pais (pai e mãe). 

e. Cópia de comprovante oficial de pagamento quando o imóvel 
residencial for financiado ou alugado. 

f. Cópia de comprovante de recebimento de benefício da Previdência 
Social em caso de aposentadoria dos pais do candidato. 

g. Cópia de comprovante de moradia por meio de conta de água, luz 
ou telefone do imóvel residencial. 

h. Cópia da certidão de óbito, caso o candidato menor de idade seja 
órfão de pai ou mãe. 

i. Cópia de laudo médico legível e atual comprovando a existência de 
doença grave em membro do grupo familiar restrito (pai, mãe, 
irmãos). 

j. Cópia de documento oficial de auxílio educacional concedido por 
outra instituição de ensino frequentada pelo candidato. 

k. Anexar histórico escolar ou comprovante das notas de outras 
escolas referentes ao último ano ou semestre concluídos (Ensino 
Fundamental (antigo 1º grau), Ensino Médio (antigo 2º grau) ou 
Superior). 

l. Anexar uma foto 3 x 4 do candidato à bolsa no formulário de 
inscrição. 

Brasília, 12 de Novembro de 2018


