PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIBES - DIVISÃO DE BOLSA DE ESTUDOS

PREFEITURA ABRE CADASTRO PARA
INTERESSADOS NA BOLSA EDUCAÇÃO 2020
A Prefeitura Municipal de Paulínia abre o Cadastro Municipal na Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania (SEMASC), a partir do dia 15 de outubro até 06 de dezembro de
2019 aos interessados em participar do Programa Bolsa de Educação 2020.
O Cadastro Municipal deve ser feito na SEMASC, no Paço Municipal, à avenida Prefeito José
Lozano Araújo, 1.551, Parque Brasil 500, horário de atendimento será das 8h30min às 15h30min.
Serão distribuídas 20 (vinte) senhas, por dia.
Para esse cadastro são necessários os documentos listados abaixo. Após o cadastro, a Prefeitura
abrirá inscrições, em janeiro de 2020, para o Programa Bolsa de Estudos no site oficial.
DOCUMENTOS PARA O CADASTRO NA SEMASC (cópias e originais):
Obs.: Esses documentos são de uso exclusivo da SEMASC
- CERTIDÃO NASCIMENTO, de todas as pessoas solteiras que residem na casa;
- CERTIDÃO CASAMENTO (ou declaração de união estável assinada pelo casal, declaração de
separação de corpos ou certidão casamento averbada);
- RG e CPF de todos os moradores da casa;
- COMPROVANTE ENDEREÇO ATUAL => Conta de Luz, Agua, Telefone, Correspondência de
Banco em nome do Munícipe, sendo o imóvel cedido ou alugado;
- IMÓVEL ALUGADO => Contrato de aluguel reconhecido firma;
- IMÓVEL CEDIDO => Retirar formulário no PAS, e reconhecer firma;
- CARTEIRA DE TRABALHO (página da foto, qualificação civil, último registro e página seguinte)
de todos os moradores da casa;
- DECLARAÇÃO TRABALHO INFORMAL, constando o valor recebido mensalmente e o tipo de
trabalho;
- COMPROVANTE DE SEGURO-DESEMPREGO E RECISÃO (saída recente);
- BENEFÍCIOS, PENSÕES E APOSENTADORIA DO INSS (para beneficiário);
- Os 03 ÚLTIMOS HOLERITES de todas as pessoas da família que trabalham;
- IMPOSTO DE RENDA da empresa e documentos emitidos pelo contador, constando o valor
recebido mensalmente, em caso de possuir empresa.
ATENÇÃO
Para pessoas que pretendem pleitear o benefício “Bolsa de Educação” o Cadastro Municipal é
obrigatório, pois é requisito primordial para a inscrição no site oficial em janeiro de 2020.
Os documentos entregues na SEMASC são de uso exclusivo desta secretaria. Para a Bolsa
Educação serão entregues novos documentos conforme relação a ser publicada no site
oficial da Prefeitura municipal de Paulínia.
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