EDITAL 01/2019 – PROMUBE
A FEITEP - Faculdade de Engenharias e Inovação Técnico Profissional, torna público a
abertura de Inscrições para o PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS
DE ESTUDOS – PROMUBE, referente ao período de 2019.
PROMUBE – PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDOS
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 15/01/2019 a 05/02/2019
INSCRIÇÃO: Departamento Financeiro – Setor de Bolsas e Financiamentos.
Endereço: Avenida Paranavaí, 1164, Parque Industrial Bandeirantes – Maringá – Paraná.
A FEITEP vem respeitosamente publicar o Edital com as quantidades de Vagas Oferecidas.
VAGAS: 50% de bolsas.
Cursos
• Arquitetura e Urbanismo
• Eng. Ambiental e Sanitária
• Eng. Civil
• Eng. de Computação
• Eng. de Controle e Automação
• Eng. de Produção
• Eng. Elétrica
• Eng. Mecânica
• Eng. Química
Total
*Somente com 50% de bolsa

Matutino
05
05
05
05
05
05
05
05
05
45

Noturno
05
05
05
05
05
05
05
05
05
45

1. INSCRIÇÔES:
Para atender à Lei Municipal nº 7359 de 03 de janeiro de 2007. A FEITEP inicia o processo de
seleção de candidatos para a concessão de Bolsas Estudantis do PROMUBE – Programa
Municipal de Bolsas de Estudos.
CONDIÇÕES NECESSÁRIAS:
1. Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2018 e obtido a nota mínima de
400 pontos (informar no ato da inscrição do programa PROMUBE, o número da inscrição do
ENEM 2018 corretamente, sob pena de desclassificação).
2. Não ser bolsista PROUNI.
3. Não estar matriculado na FEITEP.
4. Não ser portador de diploma de Educação Superior e que a renda familiar mensal per capita
não exceda o valor de até 3 salários mínimos.
5. Residir no município de Maringá há, pelo menos, 02 anos.
6. Ter cursado o ensino médio completo na rede pública, ou na privada na condição de bolsista.
7. Não poderá reprovar e deverá ter frequência mínima de 80% nas atividades presenciais
obrigatórias.
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2. DOCUMENTAÇÕES:
1. Carteira de identidade do candidato e dos demais membros familiares
(Menor de idade, apresentar certidão de nascimento);
2. CPF do candidato e dos demais membros familiares;
3. Certidão de nascimento do candidato;
4. Comprovante de residência maior que dois anos em Maringá;
5. Comprovante de residência atualizado (conta de luz, água ou telefone apenas);
6. Histórico Escolar do Ensino Médio;
7. Comprovante de Bolsa de Estudo (apenas para quem estudou em escola privada);
8. Carteira de trabalho dos membros familiares desempregados (Cópia da primeira e segunda
folha, onde constam os dados pessoais e do último registro de trabalho e página seguinte);
9. Comprovante de rendimentos do candidato e dos demais membros familiares;
10. Três últimos holerites e Carteira de Trabalho atualizada (Cópia da primeira e segunda folha,
onde consta os dados pessoais e do último registro de trabalho e página seguinte);
11. Se autônomo, ou profissional liberal, as três últimas guias de recolhimento de INSS,
compatíveis com a renda declarada;
12. Se proprietário de empresa, contrato social e suas alterações, Imposto de Renda Pessoa
Física 2016 completa e Imposto de Renda Pessoa Jurídica completa – Exercício de 2018 e
Ano Base 2017;
13. Se aposentado ou pensionista, os três últimos comprovantes de recebimento ou pensão ou
extrato do benefício.
14. Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isenção do CPF;
15. Extratos Bancários dos três últimos meses.
16. Certidão de casamento dos pais ou do aluno;
17. Comprovante de separação ou divórcio, ou certidão de óbito no caso de um deles não constar
no grupo familiar.
18. Boletim do ENEM de 2018;
19. Título Eleitoral de Maringá;
20. Assinatura do TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ao Município,
quando convocado.
21. Assinatura do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS com a
FEITEP e demais documentos exigidos para a realização da matrícula.
22. A FEITEP se reserva no direito de solicitar outros documentos, caso necessário.
3. PROCESSO DE SELEÇÃO:
A FEITEP fará seleção com base nos seguintes critérios para o desempate:
1. Resultado obtido no ENEM (notas superiores a 400 pontos);
2. Maior nota na prova de redação do ENEM;
3. Candidato de maior idade.
4. RESULTADO:
O resultado do processo seletivo será publicado no site www.feitep.edu.br
e no mural interno da FEITEP.
Divulgação do resultado: 12/02/2019.
5. MATRÍCULA:
A matrícula dar-se-á considerando a classificação na pré-seleção e com a apresentação dos
documentos exigidos para matricula.

Maringá, 08 de janeiro de 2019.
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