Destaques Edital
2020

Cronograma
1ª e 2ª chamada
respeita a ordem
de classificação de
nota do Enem
2019 e os critérios
de prioridade

Lista de espera
respeita a ordem de
classificação de
nota do Enem 2019

Destaques
● A IES deverá:
○

Divulgar o Edital Nossa Bolsa, lista das chamadas e a lista de espera

○

Avaliar documentos do candidato pré-selecionado pelo representante com
possibilidade de solicitar outros documentos caso julgue necessário

○

Registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos no Sistema Nossa Bolsa
durante o período de análise de documento da chamada

○

Emitir Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação (Anexo IV e
V do Edital) durante o período de análise de documento da chamada

Requisitos Verificáveis pela IES - RENDA
● Candidato:
○ Estudou todo o Ensino Médio em escola pública no Espírito Santo;
○ Cursou completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição
de bolsista integral, no Espírito Santo;
○ Cursou o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e
parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral, no
Espírito Santo;
○ Cursou técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) no
Estado do Espírito Santo; ou
○ Cursou o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de
Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES).

Requisitos Verificáveis pela IES
● Candidato é brasileiro nato ou naturalizado
● Candidato reside no mesmo endereço, principalmente bairro,

declarado na inscrição

● Candidato tem renda familiar per capita mensal:
○

○

inferior a 01 salário mínimo vigente em 2019
para bolsa integral; ou
inferior a 03 salários mínimos vigente em 2019
para bolsa parcial

Bolsista opta no ato da inscrição
por bolsa integral ou parcial e
não pode alterar sua opção na
análise de documentos na IES

Documentos Analisados pela IES
●
●
●
●

Histórico escolar
Documento de Identificação do Estudante / Familiares
Comprovante de Residência
Comprovante de Rendimento do Estudante / Familiares
○
○
○
○
○
○
○

Assalariado
Atividade rural
Aposentados e pensionistas
Autônomos
Profissionais liberais
Sócios e dirigentes de empresas
Rendimento de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis

Contatos:
nupes@fapes.es.gov.br
nupes01@fapes.es.gov.br

Dúvidas?

3636-1872 / 1871

