
 

  

EDITAL Nº 3/2016  

 

PROCESSO SELETIVO – 1º SEMESTRE DE 2017 

 

Dr. ALAN RIBOLI COSTA E SILVA, Diretor Geral da Faculdade Pestalozzi de 

Franca, localizada na cidade de Franca, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais e obedecendo ao disposto no Estatuto Social da Fundação 

Educandário Pestalozzi, e em especial, por se tratar de uma pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como entidade beneficente de 

assistência social com a finalidade de prestação de serviços na área de educação, 

resolve ALTERAR as alíneas “g”, “h”, “i” e “j” da Cláusula 5.1, e alíneas “f”, “g”, “h” e 

“i”, da Cláusula 8.1 do Edital n.º 2/2016 FAPESF, que criou o Projeto Bolsa de 

Estudo Filantropia, previsões estas, que a partir desta data, passam a ter as 

seguintes redações: 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA  

5.1. O processo de seleção e matrícula comportará as seguintes etapas:  

(...)  

g) entrevista social (com visita domiciliar) e análise socioeconômica, realizada 

através de assistente social (de 05 à 16 de dezembro de 2016).  

h) análise dos processos para deferimento ou indeferimento pela Comissão de 

Concessão de Bolsa de Estudos (de 05 à 16 de dezembro de 2016); 

i) homologação e divulgação da relação de candidatos selecionados (dia 19 de 

dezembro de 2016);  

j) O prazo para a matrícula dos Candidatos classificados será de 20 à 22 de 

dezembro de 2016.  

 

8. DOS PRAZOS, LOCAL E DATAS A OBSERVAR  

8.1. O processo seletivo e efetivação da matrícula obedecerão aos seguintes prazos:  

(...) 

f) entrevista social (com visita domiciliar) e análise socioeconômica, realizada 

através de assistente social (de 05 à 16 de dezembro de 2016).  

g) análise dos processos para deferimento ou indeferimento pela Comissão de 

Concessão de Bolsa de Estudos (de 05 à 16 de dezembro de 2016); 

h) homologação e divulgação da relação de candidatos selecionados (dia 19 de 

dezembro de 2016);  



 

  

i) O prazo para a matrícula dos Candidatos classificados será de 20 à 22 de 

dezembro de 2016. 

 

Ficam ratificadas todas às cláusulas inalteradas por este Edital.  

 

Franca, 12 de dezembro de 2016. 

 

 

Dr. Alan Riboli Costa e Silva 

Diretor Geral da FAPESF 


