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Edital de Seleção – Curso de Inglês para Bolsistas da PUC/SP 

1º Semestre de 2014 
 

Campus Perdizes  
 

A Pró-reitoria de Cultura e Relações Comunitárias da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC/SP faz saber que estão abertas as inscrições no período de 18 a 24 de 
fevereiro de 2014, de candidatos a 45 vagas para o Curso de Inglês para Bolsistas – 

CIB/PUC-SP, a vigorar a partir de março de 2014. 

 

1. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
1.1. Ser bolsista e estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da PUC/SP; 

1.2. Comprovar renda per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 1.086,00) – referência 

nacional; 

1.3. Ter disponibilidade de horário (segundas e quartas das 12h30 às 14h00 ou 17h30 às 

19h00; ou, terças e quintas das 12h30 às 14h00 ou das 17h00 às 19h00). 

 

A renda per capita é calculada, somando-se o rendimento bruto de todos os membros do 

grupo familiar, dividida pelo número de componentes do grupo familiar*, ou seja: 

a = b÷c; 

a = renda per capita; 

b = soma da renda bruta familiar; 

c = número total de componentes do grupo familiar. 

 
OBSERVAÇÃO 

 Entende-se como grupo familiar, além do próprio candidato, o conjunto de pessoas 

residindo na mesma moradia, que usufruam da renda bruta mensal familiar e que 

sejam relacionadas ao candidato pelos seguintes graus de parentesco: pai, padrasto, 

mãe, madrasta, cônjuge, companheiro (a), filho (a), enteado (a), irmão (ã), avô (ó). 
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 Renda Agregada: considera-se como renda agregada, o auxílio financeiro recebido 

de pessoa(s) não declarada(s) como integrante(s) do grupo familiar, qualquer forma 

de contribuição regular ou eventualmente fornecida em dinheiro ou em pagamento de  

mensalidades (inclusive matrículas), material escolar, alimentação, aluguel, plano de 

saúde, etc. Quando o auxílio não for prestado em dinheiro, calcular o valor médio 

mensal de custo do que foi fornecido.  

 Quando recebido mensalmente em dinheiro o auxílio não poderá exceder o valor 

de um salário mínimo e meio (R$ 1.086,00), referência nacional – e será computado 

para fins de comprovação de renda.  

 O auxílio não será computado na renda per capita quando for recebido apenas 

eventualmente; porém, deverá ser registrado em campo específico da ficha de 

inscrição. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições ocorrerão no período de 18 a 24 de fevereiro de 2014. 
 
2.2. Procedimentos 

a) Acessar o formulário de inscrição anexo a este Edital; 

b) Preencher o formulário de inscrição eletronicamente ou em letra legível (forma); 

c) Preencher o quadro de JUSTIFICATIVA RESUMIDA DA NECESSIDADE DE 
INSCRIÇÃO NO CURSO (objetivo acadêmico para estudo do idioma e das condições 

financeiras); 
d) Conferir TODAS as informações antes de entregar o formulário (não serão aceitas 
retificações posteriores); 
e) Entregar o formulário devidamente preenchido no período de 18 a 24 de fevereiro de 
2014, no Setor de Atendimento Comunitário – PAC (Campus Monte Alegre – Prédio ERBM – 

Térreo – Sala 63-G), no horário das 09h00 às 22h00; 

g) Não serão aceitas inscrições por e-mail ou fora do período estabelecido neste Edital; 

h) Alunos que não tiverem documentação comprobatória de renda atualizada junto ao SABE 

(Setor de Bolsas) deverão apresentá-la ao PAC, mediante solicitação. 
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3.  PRÉ-SELEÇÃO 
3.1. Em data previamente estipulada neste Edital sairá o resultado dos pré-selecionados, 

publicado através do site da Universidade e exposto em lista divulgada no PAC. Caberá ao 

interessado acompanhar todo o processo. 

3.2. Serão pré-selecionados, numa primeira chamada, 45 alunos os quais deverão participar 

de entrevista individual para avaliação de nível de conhecimento da Língua Inglesa. 

3.3. Os alunos que não comparecerem à entrevista serão desclassificados. 
 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO/CLASSIFICAÇÃO 
4.1. Os inscritos serão pré-classificados de acordo com a sua renda per capita, na ordem 

crescente, isto, é do menor para maior valor. 

4.2. Serão considerados, também, os seguintes critérios como forma de seleção: 

 Ter a Língua Inglesa como pré-requisito do Curso; 

 Ano de conclusão do Curso; 

 Nível de conhecimento do idioma. 
 

5. DESCLASSIFICAÇÃO 
Serão desclassificados os estudantes que: 

5.1. apresentarem renda per capita acima de 1 salário mínimo e meio (R$ 1.086,00).- 

referência nacional; 

5.2. não apresentarem a documentação comprobatória, mediante solicitação do PAC; 

5.3. caso tenham sido pré-selecionados, não comparecerem à entrevista para avaliação de 

nível de conhecimento da Língua Inglesa. 

 

6. CALENDÁRIO 

Inscrições 18/02 a 24/02/2014 

Análise socioeconômica (interno) 25/02 a 27/02/2014 

Resultados dos alunos pré-selecionados 28/02/2014 

Realização de entrevistas para avaliação de nível de conhecimento 06 e 07/03/2014 

Resultado Final 10/03/2014 
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7. SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO CIB 
Os alunos selecionados serão orientados, individualmente, pelos profissionais do PAC sobre 

a participação no Curso de Inglês para Bolsistas, assim como, pelo Estagiário responsável 

pelo referido Curso.  Poderão contar ainda com o apoio psico/sócio/comunitário prestado 

pelo Setor. 

 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2014. 

 

 


