
 
 

 
EDITAL 6/2018 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 4/2018 

 
A Professora Mestre ELISA HELENA MELETI REIS, Diretora Geral da 

Faculdade Pestalozzi de Franca, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, retifica o Edital n° 4/2018, de 6 de julho de 2018, os seguintes 

termos: 

 

Onde se lê: 

(…) 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA 

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

a) divulgação do Processo de Concessão de Bolsas Estudos (de 13 de julho 

de 2018 à 17 de julho de 2018); 

b) inscrição do candidato para participação do Processo de Concessão de 

Bolsas Estudos (de 13 de julho de 2018 à 17 de julho de 2018); 

c) inscrição no Processo de Concessão de Bolsas de Estudos (através de 

formulário próprio) (de 13 de julho de 2018 à 17 de julho de 2018); 

d) dentre os inscritos no Processo de Concessão de Bolsas de Estudos, será 

concedida bolsa de estudo (desde que atendidos todos os requisitos do presente 

edital) ao candidato com menor condição socioeconômica; 

e) inscrição, preenchimento da ficha social e entrega da documentação 

exigida (de 13 de julho de 2018 à 17 de julho de 2018); 

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

através de assistente social (de 20 à 24 de julho de 2018). 

g) análise dos processos para deferimento ou indeferimento pela Comissão 

de Concessão de Bolsa de Estudos (de 20 à 25 de julho de 2018); 

a) homologação e divulgação da relação de candidatos selecionados (dia 24 

de julho de 2018); 

(…) 

 

Leia-se:  

(…) 



 
 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA 

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

e) divulgação do Processo de Concessão de Bolsas Estudos (de 13 de julho 

de 2018 à 14 de setembro de 2018); 

f) inscrição do candidato para participação do Processo de Concessão de 

Bolsas Estudos (de 13 de julho de 2018 à 14 de setembro de 2018); 

g) inscrição no Processo de Concessão de Bolsas de Estudos (através de 

formulário próprio) (de 13 de julho de 2018 à 14 de setembro de 2018); 

h) dentre os inscritos no Processo de Concessão de Bolsas de Estudos, será 

concedida bolsa de estudo (desde que atendidos todos os requisitos do presente 

edital) ao candidato com menor condição socioeconômica; 

e) inscrição, preenchimento da ficha social e entrega da documentação 

exigida (de 13 de julho de 2018 à 14 de setembro de 2018); 

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

através de assistente social (de 17 à 19 de setembro de 2018). 

g) análise dos processos para deferimento ou indeferimento pela Comissão 

de Concessão de Bolsa de Estudos (de 20 à 21 de setembro de 2018); 

b) homologação e divulgação da relação de candidatos selecionados (dia 24 

de setembro de 2018). 

(…) 

 

Franca, 23 de agosto de 2018. 

 

 

Profª Me. ELISA HELENA MELETI REIS 

Diretora Geral da FAPESF 

 
 


