
INSTITUTO DE ENSINO PROFESSOR ASSIZ CARVALHO LTDA. 

EDITAL DO 1º CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIFUTURA 

A Instituição de Ensino Prof. Assiz Carvalho Ltda ME, “Unifutura”, situada a Rua dos Operários, 

519, Centro na cidade de Balsas - MA, torna público as normas do Concurso para Bolsas de 

Estudos para o ano letivo de 2022.1, que será realizado do dia 08 a 30 de novembro de 2021, 

para os cursos profissionalizantes na modalidade interativo presencial. 

Cláusula 1ª: DO CONCURSO 

1.1. O Concurso de Bolsas está a cargo de uma Comissão que tem como função planejá-lo, 

coordená-lo e executá-lo, bem como divulgar todas as informações a ele pertinente. 

1.2. O Concurso de Bolsas será classificatório e se destina, exclusivamente, a novos 

matriculados com idade mínima de 15 anos. 

1.3. Não poderão participar deste concurso alunos que já estejam matriculados e cursando 

curso profissionalizante na “Unifutura” e queiram utilizar a bolsa na matrícula ativa. 

1.4. Os contemplados deverão iniciar seus cursos no mês de janeiro de 2022, sendo que após 

esse período fica cancelada a matrícula de quem não iniciar ficando exclusivamente a critério 

da escola avaliar qualquer que seja a justificativa de aceita-la ou não. 

Cláusula 2ª: DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Unifutura. 

2.2. Período da inscrição: Do dia 08 de novembro a 25 de novembro de 2021. 

2.3. Data e Local da Prova 

§ 1º - As provas serão realizadas nos dias 12,19 e 26 de novembro de 2021, o participante 

poderá optar no ato da inscrição por uma das datas programadas, ficando sob a 

responsabilidade do candidato o comprovante definitivo de inscrição, que será entregue no 

agendamento do teste bolsa. 

§ 2º - O Teste Bolsa será presencial na Unifutura. Para realização do teste, o candidato deverá 

comparecer na data e horário pré-agendado munido de documento de identificação e caneta 

esferográfica azul ou preta. 

2.4. Valor da taxa de inscrição: ISENTO 

2.5. No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela data que realizará a prova. 

2.6. O Teste para Bolsas terá também o valor de aprovação e/ou reprovação, conforme 

critérios abaixo: 

a) Caso o candidato não seja aprovado dentro do número de vagas previsto neste edital, e não 

conseguir a bolsa de estudos, poderá ingressar por meio de matrícula regular. 

Cláusula 3ª: DAS BOLSAS 

3.1. Serão oferecidas as seguintes bolsas: 

a) 02 (duas) bolsas de 100% (cem por cento) no Curso de Informática com desconto do valor 

integral da parcela exclusiva para o 1º e 2º Colocado na classificação geral; 



b) 02 (duas) bolsas de 50% (cinquenta por cento) no Curso de Informática com desconto do 

valor integral da parcela para o 3º e 4º colocado na classificação geral; 

c) 04 (quatro) bolsas de 20% (vinte por cento) no Curso de Informática com desconto do valor 

integral da parcela para o 5º, 6º, 7º e 8º colocado na classificação geral; 

d) 02 (duas) bolsas de 30% (trinta por cento) no Curso de Operador de Caixa com desconto do 

valor integral da parcela para o 1º e 2º colocado na classificação geral; 

d) 03 (três) bolsas de 30% (trinta por cento) no Curso de Secretariado com desconto do valor 

integral da parcela para o 1º, 2º e 3º colocado na classificação geral; 

e) 04 (quatro) bolsas de 30% (trinta por cento) no Curso de Auxiliar Administrativo com 

desconto do valor integral da parcela para o 1º, 2º e 3º colocado na classificação geral; 

f) Material didático não incluso; 

Cursos Quantidade Bolsa 

Informática                                     
(Windows, Word e Excel). 

02 100% 

Informática 
(Windows, Word e Excel). 

02 50% 

Informática 
(Windows, Word e Excel). 

04 20% 

Operador de Caixa 02 30% 

Secretariado 03 30% 

Auxiliar Administrativo 04 30% 

TOTAL 15 BOLSAS  

 

g) O candidato optara por a bolsa do seu interesse na inscrição; 

h) O aluno aprovado no Teste Bolsa, não poderá altera o horário do curso;  

i) Fica estabelecido os seguintes horários; 

Cursos Vaga Horário Turno DIA  

Informática 
(Windows, Word e Excel). 

01 11:00 às 12:00 Manhã Segunda e Quarta 100% 

Informática 
(Windows, Word e Excel). 

01 16:30 às17:30 Tarde Segunda e Quarta 100% 

Informática 
(Windows, Word e Excel). 

01 11:00 às 12:00 Manhã Terça e Quinta 50% 

Informática 
(Windows, Word e Excel). 

01 16:30 às17:30 Tarde Segunda e Quarta 50% 

Informática 
(Windows, Word e Excel). 

02 16:30 às17:30 Tarde Segunda e Quarta 20% 

Informática 
(Windows, Word e Excel). 

02 11:00 às 12:00 Manhã Segunda e Quarta 20% 

Operador de Caixa 01 11:00 às 12:00 Manhã Segunda e Quarta 30% 

Operador de Caixa 01 16:30 às17:30 Tarde Segunda e Quarta 30% 



 

Obs: Os horários poderão ser mudados a critério da coordenação. 

Cláusula 4ª: DO RESULTADO  

4.1.O resultado do concurso de bolsas será publicado em nosso mural e redes sociais após 19h 

do dia 30 de novembro de 2021. 

4.2. A confirmação da bolsa será exclusiva para o curso/horário em que o candidato foi 

contemplado, não sendo permitida nenhuma alteração na matrícula. 

Cláusula 5ª: DA MATRÍCULA 

5.1. As matrículas dos candidatos aprovados no Concurso de Bolsas deverão ser efetuadas 

presencialmente na “Unifutura” durante o período de 01 de dezembro de 2021 a 10 de 

dezembro de 2021, após este período os descontos obtidos por meio deste edital não terão 

validade ou qualquer aplicação. 

5.2 Os documentos exigidos para a matrícula; 

a) RG ;                                                                                                                                                                                  

b) CPF ;                                                                                                                                                                                

c) Comprovante de endereço;                                                                                                                                       

f) Se menor de idade  a mesma documentação do responsável. 

Cláusula 10ª: REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA BOLSA  

10.1. Manutenção da bolsa o aluno deverá ser aprovado em, no mínimo, 70% das disciplinas 

cursadas.  

10.2. No caso de reprovação, por nota ou infrequência, em qualquer disciplina, cancelamento 

ou interrupção do curso, a bolsa será cancelada de forma definitiva.  

Haverá uma tolerância de até 4 faltas não justificadas, mais do que isso (4 faltas) a bolsa será 

cancelada de forma definitiva. 

10.3. A alteração de curso ou horário, implicará na perda da bolsa; 

10.4. O aluno deverá realizar, pontualmente, o pagamento das parcelas, pois o pagamento 

posterior a data do vencimento do boleto, implicará na perda do desconto, no mês em que 

houver o atraso.  

A ausência de mais de um pagamento de parcela do curso implicará em cancelamento 

seguindo-se as exigências do contrato. 

 

Balsas 08 de novembro de 2021  

 

Secretariado 02 11:00 às 12:00 Manhã Segunda e Quarta 30% 

Secretariado 01 16:30 às17:30 Tarde Segunda e Quarta 30% 

Auxiliar Administrativo 02 11:00 às 12:00 Manhã Segunda e Quarta 30% 

Auxiliar Administrativo 02 16:30 às17:30 Tarde Segunda e Quarta 30% 

Alan Garcia da Nóbrega                                                                                    
Coordenação Unifutura 


