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EDITAL N° 01/2014  

ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE 

APOIO FINANCEIRO AO UNIVERSITÁRIO 

SANFRANCISCANO – PROUNIFAS 2014.1 

 
 

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde – BA, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ sob o nº.13.830.823/0001-96, por meio da Secretaria 

Municipal da Educação, de acordo com a Lei Municipal nº296/2013 que instituiu o 

PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO UNIVERSITÁRIO 

SANFRANCISCANO – PROUNIFAS, declara aberto o Processo Seletivo 2014.1, para 

concessão de Bolsas de Estudo parciais e integrais, para os cursos de graduação presencial e 

educação à distância (EAD),com observância das instruções abaixo elencadas. 

 

1 – Período e Local  

 

1.1  - As inscrições serão realizadas no período de 05 a 09  maio de 2014, das 08h às 12h, na 

sede do Programa de Apoio Financeiro ao Universitário Sanfranciscano - PROUNIFAS, situado 

na Rua Antônio de Santana Portugal, S/N – 1° andar – Nova São Francisco, São Francisco do 

Conde – BA, Telefone (71) 3651-8614. 

 

2 – Dos documentos 

 

2.1 - No ato da inscrição do processo seletivo para os cursos de graduação presencial e educação 

à distância (EAD) será obrigatória à apresentação de cópia e original dos seguintes documentos: 

 

I. Carteira de Identidade (RG); 

II. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

III. Titulo de eleitor, acompanhado de comprovante de quitação eleitoral; 

IV. Certificado de reservista (candidato do sexo masculino) 

V. Comprovante de matricula acadêmico 2014.1, contendo informações do curso e período 

ou declaração similar expedida pela instituição de ensino superior (IES). 

VI. Histórico escolar de conclusão do ensino médio. 

VII. Comprovante de renda de todos os membros da família, residentes no mesmo 

endereço (contracheque, carteira de trabalho, extrato de beneficio social, extrato de 

aposentadoria, pensões, comprovante de valores provenientes de aluguel ou 

qualquer outro meio de renda). 

VIII. Comprovante que reside em São Francisco do Conde, conforme art.4° da Lei N° 

296/2013; 

IX. 01 Foto 3x4; 

X. Declaração de não ter concluído, anteriormente, qualquer curso superior; 

XI. Declaração de composição do grupo e renda familiar.  
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3 – Visita Domiciliar 

 

3.1 - Do período de 12 a 29 de maio de 2014, nos casos que a coordenação do PROUNIFAS, 

julgar necessário, será realizada visita técnica domiciliar. 

 

4 – Das vagas 

 

4.1- O Programa de Apoio ao Universitário Sanfranciscano – PROUNIFAS, oferecerá 100 

(cem) vagas para candidatos em Graduação presencial e EAD.    

 

5 – Da classificação 

 

5.1 - Os candidatos inscritos serão classificados de acordo a menor renda familiar. Sendo o 

critério de desempate semestre mais avançado do curso e persistindo o empate será considerada 

a maior idade do candidato. 

 

6– Da publicação do resultado 

 

6.1 - Na data provável de 30 de maio de 2014, será divulgado o resultado, por ordem alfabética, 

com seus respectivos cursos. 

 
7 – Da Convocação  

 

7.1 - No momento da convocação, o beneficiário assinará termo de compromisso pessoalmente, 

caso menor de idade será representado por procurador legal. 

 

8 – Disposições Finais 

 

8.1 - O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e legislação pertinente, bem 

como na aceitação tácita das condições deste processo seletivo. 

8.2 - A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos poderá ser verificada a 

qualquer tempo, acarretando a nulidade da inscrição e/ou do Termo de Compromisso, sem 

prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil ou criminal cabíveis. 

8.3 - É de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento da ficha de inscrição, 

conferência e entrega de toda documentação exigida neste edital no ato da inscrição. 

8.4 - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretária Municipal da Educação, juntamente com 

a coordenação do PROUNIFAS. 

8.5 - Este edital será publicado nos murais da Prefeitura, Secretaria Municipal da Educação e no 

sitio oficial da Prefeitura: www.saofranciscoconde.ba.gov.br 

 

 

 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 23 DE ABRIL DE 2014. 

 

 

 

CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Educação 

 

http://www.saofranciscoconde.ba.gov.br/

