ORIENTAÇÕES QUANTO AO LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA BOLSA SOCIAL DE
ESTUDO PARA O ANO DE 2019

O Programa de Concessão de Benefício (PCB) vem orienta á luz do 1º Edital Normativo para o Ensino
Superior – Processo de Renovação da Bolsa Social de Estudos para o ano de 2019, que você está recebendo o Kit para
entrega da documentação, sendo assim, o Formulário Eletrônico Socioeconômico deverá ser entregue pelo
candidato/responsável legal e/ou financeiro na Unidade de Missão a qual está pleiteando, em envelope de segurança
padronizado, identificado e lacrado; juntamente com as CÓPIAS LEGÍVEIS de TODOS os documentos solicitados, de
TODAS as pessoas que compõem o grupo familiar, listado no Anexo I do referido Edital Normativo.

A entrega ocorrerá no período de 13/11/2018 a 19/11/2018.

Destacamos que o grupo familiar incluído no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal) deve se atentar as orientações dos itens 7.3 e 7.4 do Edital Normativo para correto procedimento.

Ressaltamos ainda que é de inteira responsabilidade do candidato/responsável legal e/ou financeiro,
conforme trata os itens 7.5 e 7.6:
7.5 O recebimento do envelope lacrado pela Unidade de Missão não implica que os
requisitos do Edital Normativo foram plenamente atendidos, podendo inclusive
acarretar no indeferimento do processo, visto que a análise da documentação se dará
em momento posterior. Sendo assim, o candida‐to/responsável legal e/ou financeiro
deverá aten‐tar‐se a cada exigência do processo seletivo.
7.6 A Unidade de Missão não se responsabilizará pela ausência de qualquer
documento exigido por este instrumento normativo, sendo de responsabilidade
exclusiva do candidato/responsável legal e/ou financeiro.

Caso tenha alguma dúvida quanto a utilização da Bolsa Social de Estudo, o Programa de Concessão de
Benefício – PCB/FICR está pronto para lhe atender na Avenida Caxangá, 3841 ‐ Iputinga, Recife ‐ PE ou pelo número
telefônico: (81) 4009‐7777.

Atenciosamente,

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO (PCB)
Recife ‐ PE, 01 de novembro de 2018.
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