
 

 
EDITAL Nº 22/2020 

 
 

PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE BOLSAS “SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS – EDIÇÃO 
2020” 

 
 

O Diretor Geral da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos às bolsas 
do PROGRAMA DE BOLSAS “SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS – EDIÇÃO 2020”, voltado 
para estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação na FJN de acordo 
com o estabelecido no Convênio para a viabilização de Programa de Bolsas 
Santander/Universidades – Edição 2020, firmado entre a FJN e o Banco Santander (Brasil) 
S/A. 

 
1. OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 
1.1. Fortalecimento do ensino superior através do apoio do Santander às IES parceiras; 
1.2. Proporcionar que alunos na condição de vulnerabilidade social tenham facilidades para 

a manutenção de seus estudos; 
1.3. Permitir a participação de alunos da IES dos cursos de graduação e pós-graduação. Será 

permitida a concessão da bolsa a alunos que sejam apoiados por programas de 
benefícios financeiros na modalidade parcial, FIES ou mensalidade sem qualquer tipo de 
benefício, excetuando o candidato PROUNI (modalidade 100%). 

 
Trata-se de um programa criado com o objetivo de ampliar as possibilidades dos 
estudantes universitários auxiliando sua permanência no ensino superior – 
proporcionando apoio financeiro para indivíduos que apresentem bom desempenho 
acadêmico e baixa condição econômica. 
 
O valor do presente PROGRAMA é de até R$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) que 
corresponde ao fornecimento de 04 (QUATRO) bolsa(s)-auxílio, sendo que cada bolsa 
auxílio envolve o desembolso, por parte do SANTANDER, do importe de R$ 300,00 
(trezentos reais) para fins de apoio ao aluno no que concerne a aquisição de materiais 
em geral (cadernos, livros pedagógicos, equipamentos de informática, etc.) e R$ 
3.700,00 (três mil e setecentos reais) com finalidade específica de obtenção de 
descontos ou pagamento de mensalidades integral dos custos de matrícula e 
mensalidades do curso apoiado, totalizando, assim, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) por bolsa concedida. 
 
O resultado final do processo seletivo será divulgado através da página principal do site 
da FJN: www.fjn.edu.br. 
 
O Santander será responsável pelo pagamento de cada bolsa auxílio diretamente aos 
beneficiários e à Instituição de Ensino, os quais deverão ter conta corrente ativa no 



 

Santander, preferencialmente na modalidade universitária, conforme os termos do 
convênio. 

 
2. DOS QUANTITATIVOS 

 
2.1. Serão disponibilizadas 4 (quatro) bolsas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para 
alunos e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para a Faculdade de Juazeiro do Norte com 
finalidade específica de obtenção de descontos ou pagamento integral dos custos de 
mensalidades dos cursos apoiados, totalizando, assim, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
para alunos regularmente matriculados. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. O candidato participante deverá estar regularmente matriculado no curso de graduação da 

FJN, no semestre 2020.2. 
3.2. Ficam impedidos de participar do programa os candidatos que já tenham sido 

contemplados por qualquer programa Santander em outro período de sua participação. 
3.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 

estabelecidas neste edital.  
3.4. As inscrições deverão ser realizadas obrigatoriamente no portal: https://www.becas-

santander.com/pt/program/santandersuperamosjuntos2020. 
3.5. Realizar a conferência de seus dados e informações e, sendo necessário, fornecer outros 

dados e informações. 
3.6. Ler e conferir as obrigações contidas neste documento sendo de sua responsabilidade civil e 

criminal a veracidade dos dados fornecidos na plataforma. 
3.7. Manter vínculo com a Universidade participante do Programa até o vencimento do 

respectivo programa de bolsa. 
3.8. Concordar e cumprir com o que estabelecem o edital de seleção elaborado pela 

Universidade e as demais regras relativas ao Programa para o qual se inscreveu, 
concordando com os critérios e definições que estarão disponíveis na plataforma no ato de 
sua inscrição. 

3.9. Destinar o valor da bolsa para fins de aquisição de materiais em geral (cadernos, livros 
pedagógicos, equipamentos de informática, etc.). 

3.10. Respeitar o cronograma do Programa. 
 

Todos os candidatos que forem inscritos no PROGRAMA serão contemplados com um 
curso de inglês on-line, com duração de 30 (trinta) dias a partir de seu cadastro na 
plataforma do respectivo curso, o qual será fornecido pela empresa ENGLISHTOWN DO 
BRASIL INTERMEDIAÇÕES LTDA (EF English Live), conforme cronograma. 

 
4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

 
4.1. Ter nacionalidade brasileira e mais de 18 anos no momento da inscrição no processo 

seletivo;  
4.2. Obter rendimento acadêmico geral igual ou superior a 7,0 (sete) pontos;  

https://www.becas-santander.com/pt/program/santandersuperamosjuntos2020
https://www.becas-santander.com/pt/program/santandersuperamosjuntos2020


 

4.3. Comprovar renda familiar mensal per capita não excedente a 1(um) salário mínimo 
nacional em 2020;  

4.4. Enviar através do e-mail bolsas@fjn.edu.br os documentos referentes à composição 
familiar, renda, situação acadêmica e outros detalhados neste edital (Anexo 1), que 
comprovem o atendimento dos requisitos para a concessão do benefício. 
 

  
 

5. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
 

5.1. Inscrições: 15/06/2020 a 02/08/2020. 
5.2. Período para realização do curso on-line de inglês: disponibilizado por e-mail em até 7 
dias úteis da inscrição do aluno, com limite até 03/09/2020. 
5.3. Envio da documentação por e-mail: 15/06/2020 a 03/08/2020. 
5.4. Processo seletivo: 03/08/2020 a 17/08/2020. 
5.5. Prazo de aprovação Santander: 18/08/2020 a 24/08/2020. 
5.6. Aceite do aluno confirmando a participação e regras do programa: 25/08/2020 a 
31/08/2020. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
6.1. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do processo seletivo. 
6.2. Será indeferida a solicitação que apresente documentação incompleta, fora dos prazos 

definidos neste Edital, com cópias ilegíveis e que denotem incoerência dos dados 
informados. 

6.3. Em caso de desistência, deverá ser comunicada a Central de Atendimento ao Aluno - 
CAA apresentando justificativa o mais rápido possível. O estudante deve estar ciente de 
que a desistência acarretará no impedimento de reclassificação. 

6.4. A Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN não se responsabiliza por problemas técnicos no 
envio da documentação. 

6.5. Na eventualidade de ocorrer abandono do curso, trancamento de matrícula ou 
qualquer outro fato que desenquadre o participante dos requisitos estabelecidos nos 
princípios gerais do programa, o discente tem o dever de comunicar a Central de 
Atendimento ao Aluno - CAA para solicitar o desligamento do programa. 

6.6. Para efeitos deste documento, considera-se abandono do curso o não comparecimento 
em mais de 10% (dez por cento) das atividades previstas pela FJN. 

 
Juazeiro do Norte, 17 de junho de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1 
 

1. Documentos de Identificação de todos os componentes do grupo familiar: 
 

a) Documento de identidade com foto (RG – Carteira de Identidade, CNH – Carteira Nacional 
de Habilitação, CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, Passaporte, Carteira de 
Conselho Profissional ou Carteira de Identidade Militar ou Certidão de Nascimento). 

 
2. Para fins de comprovação da renda familiar, considera-se: 

 
a) Família ou grupo familiar: a unidade composta por uma ou mais pessoas com relação de 

parentesco, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o 
rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas 
moradoras em um mesmo domicílio;  

b) Renda familiar bruta mensal: a soma dos rendimentos brutos recebidos por todos os 
membros do grupo familiar declarado;  

c) Renda familiar bruta mensal per capita: a razão entre soma da renda de todos os 
integrantes do grupo familiar e o total de pessoas da família. 

 
3. Para fins de comprovação de renda dos integrantes do grupo familiar, são considerados 
os seguintes documentos: 

 
a) Versão completa, incluindo declaração de bens e direitos, com recibo de entrega, das 

duas últimas declarações de imposto de renda da pessoa física (IRPF) apresentadas à 
Receita Federal (obrigatório para todos os integrantes do grupo familiar que declaram 
imposto de renda);  

b) Carteira de trabalho e previdência social (CTPS): folha de identificação (que contém a 
foto), frente e verso e das páginas em que conste o contrato de trabalho vigente ou do 
último contrato de trabalho e folha posterior em branco (obrigatório para todos os 
integrantes do grupo familiar que possuam carteira de trabalho, independente de 
contratos vigentes atualmente);  

c) Três últimos contracheques (holerites) ou declaração salarial em papel timbrado com 
carimbo contendo cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) da empresa (obrigatório 
para todos os integrantes do grupo familiar que sejam servidores públicos ou que 
exerçam outro tipo de atividade remunerada que não constem em carteira de trabalho);  

e) Para integrantes do grupo familiar que não trabalham ou efetuam trabalho doméstico 
não remunerado: declaração pessoal, em formulário disponibilizado (Anexo 4), constando 
que não exerce nenhuma atividade temporária ou esporádica, atestada por 3 (três) 
testemunhas (não parentes) devidamente identificadas (RG, CPF);  

f) Para integrantes do grupo familiar que exercem trabalho informal ou que executam 
trabalhos temporários sem registro em carteira de trabalho: declaração pessoal, em 
formulário disponibilizado (Anexo 5), constando a atividade exercida e o rendimento 
mensal, atestada por 3 (três) testemunhas (não parentes) devidamente identificadas (RG, 
CPF); 



 

 
 
g) Para integrantes do grupo familiar que sejam autônomos ou profissionais liberais: 

declaração comprobatória de rendimentos – DECORE, dos últimos três meses, feita por 
contador regularmente inscrito no Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com nome e 
número de registro e última guia de recolhimento do INSS quando for o caso, declarações 
de imposto de renda pessoa física (IRPF) dos 2 (dois) últimos anos apresentadas à Receita 
Federal;  

h) Para integrantes do grupo familiar que sejam aposentados ou pensionistas: dois últimos 
comprovantes do benefício de órgão previdenciário privado ou público;  

i) Para integrantes do grupo familiar que estejam desempregados: comprovante de 
recebimento de auxílio-desemprego;  

j) Para integrantes do grupo familiar que sejam produtores rurais: declaração feita pela 
EMATER local ou em cooperativas ou associações sobre a produção anual da terra com 
renda mensal ou anual, pode ser notas fiscais mensais da cooperativa comprando a 
produção do agricultor. Caso não possua os documentos deste item, serão aceitas notas 
do bloco do produtor (últimas 3 emitidas no ano anterior), declarações do imposto 
territorial rural (ITR) com recibo de entrega autenticado, se proprietário/arrendatário 
rural (sitiante ou fazendeiro), declaração de imposto de renda pessoa física (IRPF) dos 2 
(dois) últimos anos apresentadas à Receita Federal;  

k) Para integrantes do grupo familiar que exercem atividades como empresário, 
microempresário ou comerciante formal que não esteja inscrito no Simples Nacional: 
declaração de imposto de renda de pessoa jurídica dos últimos 2 anos (DIPJ – IRPJ) e 
declaração de imposto de renda pessoa física (IRPF) dos 2 (dois) últimos anos 
apresentadas à Receita Federal;  

l) Para integrantes do grupo familiar que exercem atividades como empresário, 
microempresário ou comerciante formal que esteja inscrito no Simples Nacional: para o 
MEI (microempreendedor individual) se dará com a declaração anual de faturamento do 
microempreendedor individual (SIMEI) do ano anterior. A comprovação de renda para o 
microempresário (ME) se dará com a DEFIS (Declaração anual de informações sociais e 
fiscais) (antigo DASN – declaração anual do simples nacional) do ano anterior e do extrato 
de faturamento do último mês corrente, gerado no programa Gerador do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 
dos 2 (dois) últimos anos apresentadas à Receita Federal;  

m) Para integrantes do grupo familiar que possuem rendimentos de aluguel ou 
arrendamento de bens móveis e imóveis (apresentar um dos documentos abaixo) que 
não estejam declarados no IRPF: extratos bancários dos últimos três meses ou contrato 
de locação ou contrato de arrendamento devidamente registrado em cartório 
acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. Em caso de contrato de 
aluguel informal, apresentar declaração contendo o valor mensal do aluguel referente ao 
imóvel, com a assinatura do locador, do locatário e de duas testemunhas; é obrigatório 
anexar a esta declaração cópia do RG do locatário e das testemunhas. 

 



 

Os seguintes recebimentos que não computam para fins do cálculo da renda familiar bruta 
mensal per capita (parágrafo 2o do art. 7o da Portaria MEC no 18/2012): 
 Auxílios para alimentação e transporte; 
 Férias e 13o salário, diárias e reembolsos de despesas;  
 Adiantamentos e antecipações de meses futuros; 
 Estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 
 Indenizações decorrentes de contratos de seguros; 

 Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial. 
 

Também não são somados os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes 
programas: 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

 Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 

 Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 

 Programa Nacional de Inclusão do Jovem – Pró-Jovem;  
 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;  

 Demais programas de transferência condicionada de renda implementados por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

 
 
 
 
 


