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EDITAL 001-2020 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA SOCIAL 
FACULDADE SÃO FRANCISCO XAVIER 

 
A FACULDADE SÃO FRANCISCO XAVIER-CSFX, com sede e foro no município de Ipatinga, Minas Gerais, Brasil, na 
Av. Itália, 1910, Cariru, CEP 35.160-114, CNPJ 11.508.880/001-28, mantido pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO 
FRANCISCO XAVIER– FESFX, declara aberto o período de inscrição para o processo seletivo para Bolsa Social para 
o ano letivo de 2020.  
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1. Poderão participar do processo, de que trata este Edital, alunos que cursarão o primeiro período da graduação 
em Enfermagem, desde que, comprovadamente, atendam aos requisitos previstos na Lei 12.101/2009 e ao 
Decreto 8.242/2014, conforme item 2 deste edital.  
1.2. A solicitação de inscrição para participar do Processo Seletivo de Bolsa Social deverá ser feita pelo candidato, 
no período de 05 de fevereiro a 11 de fevereiro de 2020 na secretaria da Faculdade São Francisco Xavier.  
1.3. Não serão aceitos quaisquer inscrições fora do período determinado.  
1.4. O preenchimento da ficha de inscrição não garante a concessão da gratuidade. 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS  
2.1. Pode concorrer ao benefício o aluno que atenda aos requisitos descritos abaixo:  
a. atender aos requisitos previstos na Lei 12.101/2009 e no Decreto 8.242/2014 (critérios socioeconômicos);  
b. ser brasileiro nato ou naturalizado; 
c. não ser graduado, mesmo que em outra instituição de ensino; 
d. não usufruir de bolsa de estudo com recursos oriundos do Governo (Federal, Estadual, Municipal e Distrital) 
para o nível de ensino correspondente àquele que esteja concorrendo, salvo o Fundo de Financiamento Estudantil 
- FIES, desde que seja para o mesmo curso/turno no qual o aluno esteja utilizando a bolsa social. 
e. participar do vestibular relacionado à este Edital;  
f. comprovar renda do grupo familiar per capita bruta de até 1,5(um salário mínimo e meio), para Bolsa de 100% 
(cem por cento) e de até 3(três salários mínimos), para Bolsa de 50% (cinquenta por cento).  
g. inscrever-se neste Processo Seletivo de Bolsa Social de Estudo, nas datas previstas neste Edital.  
h. apresentar no ato da inscrição os documentos relacionados no Anexo I, referentes à inscrição no processo 
seletivo de bolsas sociais.  
i. o candidato aprovado no vestibular e que não atender os requisitos básicos, terá seu pedido de bolsa indeferido. 
2.2. O Faculdade São Francisco Xavier não se responsabilizará por inscrições não recebidas por quaisquer motivos 
de falhas de comunicação, procedimentos indevidos, bem como outros fatores externos que impossibilitem a 
efetivação da mesma, sendo de responsabilidade do candidato/responsável acompanhar a situação de sua 
inscrição. 
3. SELEÇÃO  
3.1. O candidato deverá participar do Processo Seletivo, conforme Edital Nº 1 - VESTIBULAR 2020 - DE 12 DE 
NOVEMBRO DE 2019.  
4. DO QUADRO DE VAGAS 
4.1. Os candidatos participarão do processo de seleção, para preenchimento do quadro de vagas abaixo:  
 

Curso Enfermagem - Ano 2020 Vagas % de Bolsa 

Matutino 
150 vagas 100% e  50% 

Noturno 

 
4.2. A Faculdade São Francisco Xavier se reserva o direito de não abrir turma em caso de número insuficiente de 
alunos classificados no processo de seleção deste Edital. 
5. CRITÉRIOS DE DESMPATE  
5.1.  1º - Menor renda  per capita bruta por grupo familiar. 
 2º - Maior número de membros do grupo familiar. 
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3º - Candidato mais velho 
 4º - Sorteio 
6. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO  
6.1. O benefício poderá ser cancelado a qualquer tempo, em caso de constatação de falsidade da informação 
prestada ou de inidoneidade de documento apresentado.  
6.2. A documentação em desacordo com as normas exigidas no Edital e previstas na lei, a serem apresentadas no 
ato de matrícula. 
6.3 O bolsista será submetido à análise de rendimento acadêmico semestralmente, a fim de que seja constatada a 
sua aptidão para a renovação do benefício e para manter-se no programa, o bolsista integral ou parcial, deverá ser 
aprovado em no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas em cada semestre letivo 
7. VALIDADE DO BENEFÍCIO  
7.1. O benefício corresponde ao curso e deverá ser renovado anualmente. 
8. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS  
8.2. Não serão analisados processos com documentação incompleta e/ou questionário socioeconômico incompleto 
e/ou rasurado. Nesses casos, o benefício será indeferido e o aluno passará para a condição de DESCLASSIFICADO. 
8.3. A Faculdade São Francisco Xavier poderá indicar um representante para, a qualquer tempo, realizar a visita 
domiciliar para análise das informações fornecidas à Instituição.  
8.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato a observância do local, para entrega do Formulário 
Socioeconômico da Bolsa Social de Estudo e documentos obrigatórios, bem como o acompanhamento dos prazos 
definidos no Edital. 
8.5. O candidato que não comparecer para a entrega da documentação no dia programado será eliminado do 
Processo de Seleção da Bolsa Social de Estudo.  
8.6. A Bolsa Social de Estudo somente terá validade após a assinatura do Termo de Matrícula/Adesão. O 
candidato/responsável financeiro que não assinar o Termo de Matrícula/Adesão dentro do período estabelecido 
neste Edital, conforme o cronograma, terá a sua Bolsa cancelada. 
9. DOS RESULTADOS E DA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA 
9.1. O resultado será divulgado, na Secretaria e no site da Faculdade São Francisco Xavier 
(www.fsfx.com.br/faculdade) no dia 14 de fevereiro de 2020, às 19 horas. 
9.2. Os candidatos classificados e contemplados, para efetivação de matrícula e assinatura do Termo de 
Matrícula/Adesão, deverão comparecer à Secretaria da Faculdade São Francisco Xavier, localizada na Av. Itália, 
1910, bairro Cariru, Ipatinga/MG, conforme datas descritas no quadro a seguir. 
 

Curso Enfermagem – Ano 2020 Dia da efetivação de Matrícula 

Enfermagem 1º Período – Matutino e Noturno 
15/02/2020 de 8h às 13h 
17/02/2020 de 8h às 20h 

 
10. INÍCIO DA FREQUÊNCIA ÀS AULAS 
10.1. Os candidatos classificados que efetivarem a matrícula, iniciarão a frequência às aulas, a partir do dia 18 de 
fevereiro de 2020. 
11. DA RENOVAÇÃO DAS BOLSAS 
11.1 A renovação do benefício não ocorrerá automaticamente. Anualmente, todos os bolsistas que estão com o 
benefício em utilização, quer seja com a matrícula ativa ou formalmente trancada, deverão participar do processo 
seletivo de renovação e atender às normas previstas nesse edital para renovação da Bolsa Social de Estudo. 
11.2 Cabe ao bolsista/responsável legal e/ou financeiro se inscrever nos futuros processos seletivos de renovação, 
nos prazos previamente fixados em edital. 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
12.1. A inscrição para o Processo Seletivo de Bolsa Social de Estudo, implica aceitação irrestrita das normas 
estabelecidas neste Edital.  
 

http://www.fsfx.com.br/faculdade
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12.2. Para análise da renda per capita do grupo familiar será considerada a soma de todos os rendimentos brutos 
de qualquer natureza auferidos por todos os membros do grupo familiar, a título regular ou eventual, inclusive 
aqueles provenientes de locação de arrendamento de bens móveis e imóveis.  
12.3. Entende-se como grupo familiar, conjunto de uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outros 
indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob 
o mesmo teto e que se mantém ou não pela contribuição de seus membros.  
12.4. Para o cálculo da renda familiar serão deduzidos:  
12.4.1. Os valores percebidos a título de:  

Auxílios para alimentação e transporte;  
Diárias e reembolsos de despesas;  
Adiantamentos e antecipações;  
1/3 de Férias;  
13º salário;  

12.4.2. Os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas:  
a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;  
b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;  
c) Programa Bolsa Família e os Programas remanescentes nele unificados;  
d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;  
e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população 
atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de 
emergência; e 
f) Demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito Federal 
ou Municípios.  

12.4.3. O montante pago pelo alimentante (quem paga a pensão) a título de pensão alimentícia, exclusivamente no 
caso de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública que assim o determine.  
12.5. Não será deduzida nenhuma outra despesa da renda familiar, tal como gastos com saúde, aluguel, exceto 
aquelas definidas no Item das Disposições Gerais deste Edital.  
12.6. Caso o grupo familiar informado se restrinja ao próprio candidato, este deve comprovar percepção de renda 
própria que suporte seus gastos, condizente com seu padrão de vida e de consumo, sob pena de ter o 
indeferimento do processo de Seleção.  
12.7. A alteração do perfil socioeconômico que resulte na possibilidade do bolsista parcial pleitear bolsa integral, 
só será objeto de análise nos processos seletivos posteriores. 
12.8. O candidato poderá esclarecer suas dúvidas, quanto ao Edital e a documentação necessária nos seguintes 
endereços e telefones:  
Av. Itália, 1910 – Cariru – Ipatinga – MG.  
(31) 3830 5820  
www.fsfx.com.br/faculdade – faculdade@fsfx.com.br  
12.9. Esclarecimentos adicionais e os casos omissos relativos a este Edital serão supridos e prestados pela Direção 
da Faculdade São Francisco Xavier.  
12.10. A participação do Processo Seletivo para Bolsa de Estudo é um ato que caracteriza o conhecimento e o 
consentimento das regras impostas por este Edital.  

 
 

Ipatinga, 04 de fevereiro de 2020. 
 
 

_______________________________________ 
Solange Liége dos Santos Prado 

Superintendente Educacional/Vice Diretora 

 



 

  

Avenida Itália, 1910                          31-3830-5820   
Cariru – Ipatinga/MG                        www.fsfx.com.br 
 

 
 

 
- ANEXO I – 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EFETIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
PARA ALUNOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO DE BOLSA SOCIAL  

 
1. Questionário socioeconômico, preenchido e assinado pelo responsável financeiro e legal ou candidato 

(formulário anexo) 
 

2. Documentos necessários (cópia - xerox): 
2.1 Em caso de pais ou responsáveis falecidos, apresentar certidão de óbito. 
2.2 Em caso de pais separados/divorciados, apresentar certidão de casamento averbada e formal de partilha constando a 

partilha de bens e pensão alimentícia. 
2.3 Cópia da última (recente) Conta de Água e da Conta de Luz do endereço/residência do candidato. 
2.4 Cópia do(s) comprovante(s) de rendimento(s), para todas as categorias profissionais (CÓPIA XEROX): 
2.4.1 Declaração completa de Imposto de Renda de todos os integrantes do grupo familiar (pai/mãe/responsável etc.), caso 

faça a declaração à Receita Federal, conforme legislação em vigor. 
2.4.2 Cópia da Declaração de Rendimentos Anuais dos responsáveis/candidato, fornecida pelo órgão empregador, que 

justifique a Declaração de Imposto de Renda.  
 
 

 

DOCUMENTOS POR CATEGORIA PROFISSIONAL 
 

Assalariado 
a) Três últimos contracheques, hollerith ou declaração do empregador em papel timbrado da empresa ou carimbo contendo CNPJ da 

mesma. 
 

Autônomos e profissionais liberais 
 

a) Declaração Comprobatória de Rendimentos - DECORE, dos três últimos meses, feita por um contador regularmente inscrito no CRC com 
assinatura reconhecida em cartório. 

 

Economia informal 
 

a) Declaração pessoal de próprio punho, constando a atividade exercida, o rendimento mensal nos três últimos meses e assinada por duas 
testemunhas (com documento de identidade). 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada: Página da foto, frente e verso; página onde está registrado o contrato de trabalho, o 
desligamento e a página em branco subseqüente; páginas onde constem as alterações de salário e as anotações gerais. 

 

Empresário, microempresário e comerciante 
 

a) IRPJ (último exercício). 
b) CNPJ e contrato social ou ficha de firma individual.  
c) Em caso de ser o sócio-proprietário e diretor da empresa, apresentar o comprovante do pró-labore dos três últimos meses. 

Aposentado e pensionista 
 

a) Comprovante atualizado de benefício de órgão previdenciário privado ou público, contracheque, recibo, extrato bancário ou hollerith nos 
três últimos meses.  

 

Desempregado ou do lar 
 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada: Página da foto, frente e verso; página onde está registrado o contrato de trabalho, o 
desligamento e a página em branco subseqüente; páginas onde constem as alterações de salário e as anotações gerais. 

b) Declaração pessoal de próprio punho, constando se faz ou não “bico” esporádico e os valores percebidos nos três últimos meses, assinada 
por duas testemunhas (com documento de identidade). 

c) Comprovante do período e valor do seguro desemprego nos três últimos meses, quando for o caso. 
 

3. Demais documentos necessários para inscrição: 
- cópia xerox da certidão de nascimento (legível) e da identidade;  
- cópia do CPF, identidade, comprovante de endereço do candidato; 
- cópia do CPF, identidade, comprovante de endereço do responsável financeiro (caso o candidato seja menor de idade);  
- Prova de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, Certificado e respectivo Histórico Escolar, assim declarado por órgão competente (1 
via original e 1 fotocópia).  
- nº da IH (Identidade Hospitalar do Hospital Márcio Cunha) do aluno, caso possua;  
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- ANEXO II - 

CRONOGRAMA 
 

DATA/PERÍODO ETAPA LOCAL 

04/02/2020 
Divulgação do Edital do Processo de 

Seleção para Bolsa Social, ano letivo 2020 - 
Faculdade São Francisco Xavier 

Site da FACSFX – 
www.fsfx.com.br/faculdade 

05/02 a 11/02/2020 
Inscrição no processo de Seleção para 

Bolsa Social 

Secretaria da FACSFX  
Av. Itália, 1910, Cariru, I 

Ipatinga/MG 

05/02 a 11/02/2020 Inscrição no Vestibular 2ª Chamada* 
Site da FACSFX – 

www.fsfx.com.br/faculdade 

13/02/2020, 
19h 30min 

Vestibular 2ª Chamada*  
Candidatos realizarão, individualmente, uma 
prova de Português (Interpretação de Texto) e 
uma Redação, conforme conteúdos informados 

no Edital Nº 1 - VESTIBULAR 2020 - DE 12 DE 
NOVEMBRO DE 2019.  Material necessário: 
lápis, borracha e caneta preta ou azul. 

Entrada: Portaria da Faculdade 
Rua China  

14/02/2020 
A partir de 16h 

Resultado do Processo de Seleção 
(classificados e excedentes) e orientações 

para matrícula 

Site da FACSFX – 
www.fsfx.com.br/faculdade e 

Secretaria da FACSFX (Av. Itália, 
1910, Cariru, Ipatinga/MG) 

15 e 17/02/2020 Efetivação de matrícula  
Secretaria da FACSFX  

Av. Itália, 1910, Cariru, I 
Ipatinga/MG 

18/02/2020  Início das aulas 
Av. Itália, 1910, Cariru, I 

Ipatinga/MG 

 
* Para os alunos que já participaram do Vestibular e ou realizaram inscrição via nota do ENEM, não há 
necessidade de participação na 2ª chamada do Vestibular.  

http://www.fsfx.com.br/faculdade
http://www.fsfx.com.br/faculdade
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