
EDITAL DE BOLSAS 2014 PRÉ-VESTIBULAR

A Associação dos Ex-Alunos da Universidade do Estado da Bahia – UNEX, comprometida
com a difusão do conhecimento, torna pública a abertura de inscrições para seu programa de bolsas
de estudo no curso de pré-vestibular social, em um total de 40 bolsas.
I - Requisitos para solicitação da bolsa:

1. Ser morador de bairro popular de Salvador e Região Metropolitana;
2. Comprovar dificuldade financeira para arcar com o valor da mensalidade;
3. Ter estudado o segundo ciclo do ensino fundamental (do 5º ao 8º ou 9º ano) em instituições

públicas;
4. Ser aluno ou egresso do ensino médio em instituições públicas.

II – Inscrições
O candidato  deverá  preencher  uma  ficha  de  inscrição  disponibilizada  na  sede  da  UNEX e
apresentar a seguinte documentação:

1. Original e cópia do RG e CPF;
2. Original e cópia do Histórico Escolar do 1º e 2º grau, atualizado;
3. Se for  aluno do 3º  ano do ensino  médio  apresentar  comprovante  de matrícula  atualizado,

histórico do 1º e 2º ano também do ensino médio e, histórico do ensino fundamental;
4. Comprovante de Residência;
5. Comprovante  de  Renda  (Anotações  na  carteira  de  trabalho,  contracheque,  declaração  do

empregador,  DECORE ou contrato  de trabalho). É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DO
COMPROVANTE DE RENDA DO: CANDIDATO, RESPONSÁVEL, ESPOSO (A), IRMÃOS E/OU
FAMILIARES QUE RESIDAM NO MESMO ENDEREÇO, bem como dos seus respectivos
RG.

6. Taxa de inscrição no valor de: R$5,00
III – Critérios de seleção

1. Cumprir os requisitos estabelecidos neste edital;
2. Situação financeira familiar;
3. Demais critérios a serem estabelecidos pela Diretoria da Associação.

IV – Calendário 
1. Período de inscrições: de 09 de dezembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014;
2. Resultado da pré-seleção: 10 de fevereiro de 2014;
3. Convocação para entrevista: 10 de fevereiro de 2014;
4. Entrevista com os pré-selecionados: Dias 12 e 13 de fevereiro de 2014;
5. Resultado final: 14 de fevereiro de 2014;
6. Matrícula para todos os selecionados: Dias 24 de fevereiro a 07 de março de 2014;
7. Aula inaugural: 10 de março às 19h no Teatro UNEB;
8. Início das aulas: 11 de março de 2014;

V – Informações complementares
1. As bolsas de estudo não incluem o material didático. 
2. Na confirmação da matrícula o aluno irá contribuir com uma taxa no valor de R$10,00.
3. A bolsa de estudo não dá direito as oficinas e revisões extras que poderão ser oferecidas ao

longo do curso.
4. A inscrição  do candidato  para a  solicitação  de uma das  bolsas  pressupõe a  aceitação dos

termos presentes no edital,  assim como das decisões posteriores que a diretoria  da UNEX
possa  tomar,  interpretativa  do presente  edital  ou  de  outra  natureza,  relativas  à  política  de
bolsas da entidade.

5. Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria da UNEX.

Associação dos Ex-Alunos da UNEB
Li e estou de acordo com este edital.
Salvador, de _____________ de 201___          
________________________________________
                     Candidato à Bolsa 


