
 
 
 
 
EDITAL Nº. 35/2018 
 

Edital de Bolsas de Estudo para os 
universitários ingressantes no segundo 
semestre de 2018, através do Processo 
Seletivo, com recursos decorrentes das 
políticas de facilidades e oportunidades 
oferecidas aos discentes. 

 
 
O Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, Professor JOSÉ MARCONDES 
MACÊDO LANDIM, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias e considerando 
as demais legislações pertinentes, torna público o presente Edital para os interessados 
em inscreverem-se no PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO 2018.2, com 
recursos decorrentes da condição de fortalecimento das políticas de acesso aos 
discentes, que possuam as seguintes condições: 
 

1) Esteja regularmente matriculado; 
2) Comprove renda familiar per capita igual ou menor que 1 e 1/2 salário mínimo; 
3) Não tenha diploma de curso superior de Graduação; 
4) Não tenha nenhum outro tipo de auxílio financeiro para estudar; 
5) Se disponha a prestar até 10 horas semanais de “serviço voluntário”, de acordo 

com o programa de Extensão da Instituição. 
 
3. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1. O presente edital destina-se a regular a concessão de bolsas de estudos com base 
no PDI. A Faculdade de Juazeiro do Norte se reserva o direito de aplicar as condições 
estabelecidas neste edital, modificá-las ou revogá-las a qualquer momento, quando julgar 
conveniente.  
1.2. A Faculdade de Juazeiro do Norte constituirá e manterá, permanentemente, uma 
Comissão de Concessão de Bolsas de Estudo, composta por, no mínimo, três (3) 
membros: o Diretor Geral, a Diretora Acadêmica e o Diretor Administrativo Financeiro.  
1.3. A constituição da comissão será exarada através de Portaria.   
1.4. Nenhuma interferência será aceita no processo, que se guiará pelos mais estritos 
ditames de justiça e impessoalidade. 
 
2. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE CONCESSÃO E ACOMPANHAMENTO DE 
BOLSAS DE ESTUDO  
 
2.1. São as seguintes as atribuições da Comissão de Concessão e acompanhamento de 
Bolsas de Estudo:  
a) selecionar, com bases nos critérios aqui estabelecidos, os candidatos a bolsas de 
estudo;  
b) propor à direção da Faculdade de Juazeiro do Norte a homologação da concessão das 
bolsas de estudo aos candidatos selecionados. Essa proposta deverá ordenar os 
processos remetidos por prioridade decrescente de atendimento, segundo a avaliação de 
necessidade dos candidatos medida pelos instrumentos estabelecidos neste edital, os 
quais permitirão a estimativa do grau de vulnerabilidade social do candidato;  



c) julgar as circunstâncias que motivem o cancelamento da bolsa concedida, propondo a 
revogação da bolsa à direção da Faculdade de Juazeiro do Norte;  
d) apurar quaisquer indícios de irregularidades no processo seletivo, como da 
apresentação de documentos falsos e de informações falsas, adotando as medidas 
cabíveis para a sua correção, incluída, se for o caso, a proposta de cancelamento da 
bolsa concedida;  
e) julgar o desempenho dos bolsistas, por meio de avaliação periódica, que abrangerá o 
exame do seu desempenho e requência;  
f) acompanhar o desempenho de projetos a que a concessão de bolsas de estudos esteja 
eventualmente vinculada, avaliando-o segundo critérios que incluam indicadores de 
desempenho;  
f) apresentar essa avaliação à direção da Faculdade de Juazeiro do Norte, opinando 
sobre a conveniência de continuação ou da interrupção da concessão de bolsas de 
estudo, considerando o aproveitamento dos bolsistas pelo mercado de trabalho e outros 
fatores julgados relevantes;  
h) divulgar, o mais amplamente possível, no âmbito de sua jurisdição ou atuação, as 
condições de seleção de candidatos à concessão de bolsas de estudo e as condições de 
aproveitamento, pelos bolsistas, das bolsas concedidas; destes últimos, receber e 
arquivar a termo de concordância com tais condições, expresso num contrato firmado 
entre a Faculdade de Juazeiro do Norte e o bolsista;  
i) preservar a transparência e correção do processo. 
 
3. DAS BOLSAS DE ESTUDO DISPONÍVEIS 
 
A instituição concederá bolsas de estudo de 80% (oitenta por cento) do valor das 
mensalidades do semestre, relativo às disciplinas do currículo do respectivo curso de 
graduação, na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo para cada turma matriculada. 
 
Parágrafo Primeiro: A distribuição das bolsas de estudos será procedida com base no 
número de universitários matriculados por curso e turno, observada a proporcionalidade 
mencionada no caput, conforme a seguinte tabela: 
 
CAMPUS SÃO MIGUEL 
 

CURSO TOTAL DE BOLSAS 

Arquitetura e Urbanismo 01 

Ciências Contábeis 01 

Direito 02 

Enfermagem 01 

Farmácia 01 

Gastronomia 01 

Medicina Veterinária 01 

Nutrição  01 

Segurança no Trabalho 01 

Sistemas de Informação 01 

TOTAL 11 

 
Parágrafo Segundo: As bolsas de estudos parciais, previstas no presente Edital, terão 
vigência durante todo o curso. 
 
4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A BOLSA DE 
ESTUDO  
   



4.1 Preencher o Formulário de Inscrição no site www.fjn.edu.br, fornecendo todos os 
dados e informações necessárias, para efeito de cálculo do Índice de Carência. A 
confirmação do cadastro de inscrição será feita de forma eletrônica.  
4.2 Os acadêmicos deverão apresentar os seguintes documentos:  
 
a) Relativo à composição do grupo familiar:  

 Carteira de identidade ou certidão de nascimento (no caso de menores), de todos 
os membros do grupo familiar, incluindo o aluno/candidato, declarados no 
formulário de inscrição;   

 Certidão de casamento ou escritura pública de união estável;  

 Comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de 
um deles não constar  do grupo familiar do candidato;  

 Declaração do imposto de renda ou isento.  
   
Será entendido como grupo familiar as pessoas pertencentes a mesma família, que 
residam no mesmo endereço.  
  
b) Comprovantes da Renda Bruta do grupo familiar:  
  

Atenção: Para a comprovação da renda devem ser apresentados documentos 
conforme o tipo de atividade. 
 
b1) Empregados:  

 Carteira de trabalho atualizada; recibo de salário completo, olerite ou contra-
cheque;  

   
b2) Autônomos:  

 Decore (expedido por profissional de contabilidade  habilitado) ou no caso de renda 
informal, declaração firmada por duas testemunhas, registrada em cartório, com 
data atual, informando a renda mensal e atividade exercida;  

 No caso de  agricultor ou pescador, apresentar declaração de renda média mensal, 
emitida pelo sindicato da categoria.  

   
b3) Micro e Pequenos Empresários:  

 Cópia do contrato social e balanço financeiro da empresa;  

 Última declaração do imposto de renda da pessoa jurídica;  

 Decore (expedido por profissional de contabilidade habilitado);  
  
b4) Pensionistas e Aposentados:  

 Comprovante de recebimento da pensão ou aposentadoria ou extrato de 
pagamentos e benefícios que poderá ser extraído do site do INSS 
http://www.previdenciasocial.gov.br. 

   
b5) Desempregados ou do lar:  

 Cópia da baixa na carteira profissional;  

 Declaração, com data atual, assinada por duas testemunhas, informando que não 
exerce atividade remunerada.   

   
 c) Renda Agregada:   

 Em caso de renda agregada, apresentar declaração do doador informando o valor 
doado.  

 No caso de trabalhador informal, declaração com atividade exercida e renda média.  



  

Entende-se como renda bruta mensal familiar a soma de todos os 
rendimentos auferidos por todos os membros do grupo familiar, composta 
do valor bruto de salários, proventos, gratificações eventuais ou não, 
pensões, aposentadorias, benefício sociais, comissões, pró-labore, estágios, 
outros rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos 
auferidos do patrimônio, e outros.  
   
d)  Despesas do grupo familiar:  

 Comprovantes de água, luz, telefone e celular;  

 Fatura de cartão de crédito;  

 Condomínio e financiamento habitacional;  

 Se o imóvel for cedido, apresentar declaração do respectivo proprietário;  

 Contrato de aluguel ou declaração do proprietário do imóvel comprovando a 
referida locação;  

 Comprovante do pagamento das mensalidades de curso  (ensino fundamental, 
médio ou superior), referente a outros dependentes da renda do grupo familiar;  

 Comprovante de pagamento de despesas com transportes para deslocamento até 
a Faculdade;  

 Portador de deficiência física ou que tiver invalidez permanente: laudo médico 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, nos termos do art. 4º do 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças, quando for o caso. 
Documento do órgão previdenciário reconhecendo a invalidez permanente do 
candidato, quando for o caso; 

 Doenças crônicas: a comprovação por meio de laudo médico com validade máxima 
de 6 meses; 

 e ainda as notas fiscais referentes às despesas mensais com medicação.  
  
A validade das declarações fica condicionada ao reconhecimento em cartório das 
assinaturas do declarante e das testemunhas.  
  
4.3 - O candidato deverá apresentar os documentos originais e uma fotocópia para 
autenticação pela Instituição de Ensino de todos os documentos requeridos na secretaria 
geral.  
  
5. TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
5.1. A taxa de inscrição para a seleção será de R$ 40,00 (quarenta reais), a ser 
depositada no Banco do Brasil Ag. 0433-2 C/C. 35042-7, o comprovante de depósito 
deverá ser anexado a inscrição impressa juntamente com os demais documentos. 
 
 6. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA A BOLSA DE ESTUDO  
  
O processo de classificação compreenderá três etapas:  
  
6.1 Primeira Etapa – análise dos dados e informações do candidato, pelo sistema, de 
acordo com a fórmula de avaliação para cálculo do Índice de Carência, abaixo:   
  

IC = RT x  DM x   PNE x MGFIP x DT x DD x BGF 
        ------------------------------------------------------------- 

G F 



 
ONDE: 

Sigla Descrição Peso 

IC  Índice de Carência Cálculo conforme a fórmula  

GF  Número de Membros do Grupo Familiar Apenas informar  

RT  Renda Total do Grupo Familiar Apenas informar  

DM  Despesas com Moradia Própria= índice 1  
Financiada ou Locada =0.7 

PNE  Portador de Necessidades Especiais Não = 1  
Sim = 0.7 

MGFIP  Existe outro membro do Grupo Familiar 
cursando atualmente colégio ou graduação 
em uma instituição de ensino não gratuita? 

Não = 1.0  
Sim = 1.2 

DT  Despesas com Transporte para Estudar Não = 1  
Coletivo = 0.7  
Moto = 0,9  
Carro próprio ou da família = 
1,2  
Nenhum = 1.0 

DD  Despesas Diversas: Somatório de 
despesas (água, luz) 

Se < 180 = 0.8  
Se > 180 até 300 = 1.0  
Se > 300 = 1.2 

BGF  Bens do Grupo Familiar Imóvel Rural  
Se possui 0 ou 1, índice = 1 
Se possui 2 = 1.3  
Se possui 3 = 1.6  
 
Móvel Urbano  
Se possui 0 ou 1, índice = 1  
Se possui 2 = 1.3  
Se possui 3 = 1.6  
Automóvel  
Se possui 0 ou 1, índice = 1  
Se possui 2 = 1.2  
Se possui 3 = 1.8  
 
Motocicleta  
Se possui 0 ou 1, índice = 1  
Se possui 2 = 1.1  
Se possui 3 = 1.6  
 
Caminhão  
Se possui 0 ou 1, índice = 1  
Se possui 2 = 1.3  
Se possui 3 = 1.8 

 
OBS: Quanto menor o índice obtido, maior será o grau de carência do candidato. 

  
 A Faculdade de Juazeiro do Norte divulgará a relação de todos os inscritos com a 
classificação e respectivo Índice de Carência (IC) e fará a convocação dos acadêmicos 
pré-selecionados para a segunda etapa.  
  



6.2 - Segunda Etapa - a Comissão Técnica efetuará entrevista para análise da 
documentação comprobatória.   
  
6.2.1 - Em caso de dúvidas, a Comissão Técnica poderá realizar visita domiciliar, que 
será(ão) considerada(s) juntamente com a avaliação documental para a seleção.   
  
6.2.2 - O não comparecimento do candidato à entrevista na data determinada pela 
Comissão Técnica implicará na sua desclassificação.  
   
6.2.3 - A Comissão poderá solicitar quaisquer outros documentos que julgar necessários à 
comprovação das informações prestadas pelo candidato.  
  
6.3 - Terceira Etapa – Divulgação do parecer final da Comissão Técnica com a indicação 
da classificação dos candidatos.  
 
 7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   
   
7.1 Caberá à Comissão Técnica, criada no âmbito da FACULDADE DE JUAZEIRO DO 
NORTE, a avaliação do grau de carência dos acadêmicos e a escolha dos beneficiados 
para as Bolsas de Estudo, mediante critérios objetivos, fixados pela comissão, expressos 
neste Edital.  
  
7.2 A bolsa de estudo será distribuída conforme Índice de Carência Financeira, 
comprovado através dos documentos apresentados pelo candidato, de acordo com a 
legislação vigente e pelas condições estabelecidas no presente Edital.   
  
7.2.1. Terão prioridade no processo de seleção os portadores de necessidades especiais 
ou invalidez permanente devidamente comprovadas.   
  
8. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
A seleção dos candidatos obedecerá ao seguinte roteiro: 

a. Inscrição/entrega da documentação: de 24 a 28 de setembro de 2018 
b. Análise da documentação: 01 e 02 de outubro de 2018 
c. Entrevista: 03 e 04 de outubro de 2018 
d. Divulgação do resultado: 05 de outubro de 2018 

 
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
 
No caso de IC iguais, serão considerados classificados os alunos, em ordem decrescente 
de faixa etária, ou seja, o aluno de maior idade terá prioridade, em relação aos mais 
novos. 
 
10. ENTREVISTAS: 
  
O processo seletivo prevê entrevista com os candidatos aprovados para comprovação da 
documentação apresentada ou por outros motivos que a comissão julgar relevante. 
Apenas a comissão poderá chamar o candidato para a entrevista, e não o contrário, ou 
seja, será inválida a tentativa do aluno em querer ser entrevistado pela comissão, 
alegando falta de documentação, ou mesmo complementação destas. 
 
11. CRITÉRIOS PARA CANCELAMENTO DA BOLSA 
 



Caberá ao Diretor Geral da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN decidir sobre o 
cancelamento da bolsa de estudos, após manifestação da Comissão de Seleção e 
acompanhamento de bolsas de estudos nos seguintes casos: 
 

I. inexistência de matrícula do estudante beneficiado no período letivo 
correspondente ao primeiro semestre de usufruto da bolsa; 

II. encerramento da matrícula do estudante beneficiado, com consequente 
encerramento dos respectivos vínculos acadêmicos com a instituição; 

III. conclusão do curso no qual o estudante é beneficiário da bolsa; 
IV. rendimento acadêmico insuficiente, com reprovação de disciplina; 
V. a qualquer tempo, por inidoneidade de documento apresentado ou falsidade de 

informação prestada pelo bolsista; 
VI. substancial mudança de condição socioeconômica do bolsista, que comprometa o 

estabelecido neste edital; 
VII. solicitação do bolsista; 

VIII. decisão ou ordem judicial; 
IX. evasão do bolsista; 
X. falecimento do bolsista;  

XI. em caso de descumprimento dos deveres do discente previsto no regimento geral 
desta IES; 

XII. Inadimplência nos pagamentos do saldo das mensalidades. 
 
§ 1º - Para efeitos do disposto no IV deste artigo considera-se rendimento acadêmico 
insuficiente a reprovação (por nota e ou por falta) em uma das disciplinas cursadas. 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
  
12.1 – As disposições e instruções contidas em ofício assinado e divulgadas pela 
Comissão de Seleção e Acompanhamento de Bolsas de Estudos passam a integrar o 
presente Edital. 
12.2 – Os alunos beneficiários de PROUNI, FIES, Bolsa Social, Quero Bolsa, ou mesmo 
os que venham a conseguir no futuro tal benefício, ficam desde já cientes de que a 
comissão é soberana para rever seus benefícios de bolsa e, se for o caso, cancelar o 
benefício de que trata o presente Edital de seleção. 
12.3 – Os alunos beneficiários das bolsas objeto deste Edital deverão efetuar o 
pagamento do valor remanescente das mesmas, até o dia do vencimento de sua 
mensalidade. 
12.4 – Não se aplicará ao aluno beneficiário de bolsa eventuais descontos previstos no 
Manual do Aluno, por ser com esta incompatível.  
12.5 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e Acompanhamento 
de Bolsas de Estudos. 
 
 
Campus da Faculdade de Juazeiro do Norte (CE), Gabinete do Diretor-Geral aos vinte e 

quatro dias do mês de setembro de 2018. 

 

 

José Marcondes Macedo Landim 

Diretor Geral 


