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O que é o Programa Nossa Bolsa?
O Programa Nossa Bolsa, criado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por
meio da Lei nº 9.263/2009 e regulamentado pelo Decreto nº 4181-R/17, tem como
objetivo promover a inclusão e o desenvolvimento social e educacional por
intermédio do conhecimento, concedendo bolsas a estudantes que desejam
cursar a graduação em Instituições de Ensino Superior – IES privadas do Estado
sem condições de custear o estudo.
O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito
Santo – UniversidadES que tem o objetivo de reunir e organizar políticas estaduais
de educação profissional, de educação de níveis técnico e superior, priorizando a
educação a distância, além da pesquisa, extensão e a inovação.

Quem pode se inscrever?
Somente serão aceitas inscrições no Programa Nossa Bolsa de CANDIDATOS à bolsa
que atenderem aos seguintes requisitos:
a. Não terem sido beneficiários do Programa Nossa Bolsa;
b. Não tenham concluído qualquer curso de graduação;
c. Tenham realizado o ENEM entre anos de 2020 e 2021;
d. Residirem no estado do Espírito Santo no ato da inscrição;
e. Forem brasileiros natos ou naturalizados;
Além disso, poderá participar do processo seletivo do Programa, o estudante que
atender uma das condições abaixo:
a. Ter estudado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Estado do Espírito
Santo;
b. Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de
bolsista integral da respectiva instituição, localizada no Estado do Espírito Santo;
c. Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente
em instituição privada, na condição de bolsista integral, localizadas no Estado do Espírito
Santo;
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Qual o prazo de inscrição?

A partir das 09 horas do dia 01 de junho de 2022 até às 23 horas e 59 minutos do
dia 12 de junho de 2022, observando o horário oficial de Brasília - DF.

Quais as modalidades de bolsa?
a. Integral, no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não exceda o
valor de 01 (um) salário-mínimo vigente em 2022;
b. Parcial, no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não exceda o
valor de 03 (três) salários mínimos vigentes em 2022.

Qual a quantidade de bolsas disponibilizadas?
Estão disponíveis para o presente edital 1.300 bolsas, conforme Quadro de Vaga
(Anexo I do edital).

Como me inscrever?
1º. Se cadastre no Acesso Cidadão (www.acessocidadao.es.gov.br). Caso já seja
cadastrado, faça login.

Lorem ipsum
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2º. Clique no ícone Nossa Bolsa dentro do Acesso Cidadão.

3º. Preencha seus dados pessoais.

(é importante preencher e conferir com atenção para que todas as informações estejam corretas)

Lorem ipsum
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4º. Antes de se inscrever para uma vaga, responda a pesquisa socioeconômica clicando
em “Responda à pesquisa”.
(caso deseje ir direto para a inscrição, você poderá responder à pesquisa ao final.)

5º. Agora é a hora de escolher o curso que irá se inscrever. Clique em “Inscreva-se para
uma vaga”.
(a inscrição vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de junho de 2022. Não deixe para a última hora!)
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6º. Preencha as Informações do Perfil, aqui você saberá se está apto a continuar
sua inscrição.
(os dados informados serão conferidos no ato da matrícula).

7º. Agora é hora de preencher o seu número de inscrição do ENEM 2020 ou
ENEM 2021, ocupação atual e grupo familiar. Ainda nessa tela você pode se
autodeclarar afrodescendente, se for o caso.

(é considerado grupo familiar todas as pessoas que residem no mesmo domicílio que você).
(não esqueça de atestar que no ano em que realizou o ENEM foi como candidato REGULAR, e
não como TREINEIRO).
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8º. Escolha o curso, instituição, turno, ou modalidade de bolsa desejados dentro
das opções ofertadas pelo programa.

(não se esqueça de conferir se a sua renda per capita é compatível com a modalidade escolhida).

9º. Curso escolhido, agora é só aguardar a lista de selecionados na 1º chamada a
partir de 15 de junho de 2022. Boa sorte!
(Aqui você também pode alterar os dados cadastrados e trocar de curso até 12 de junho de
2022 clicando em “Editar Inscrição”).
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10º. Caso deseje desistir da inscrição, clique em “Informar Desistência”.

(após confirmação da desistência não é possível se inscrever novamente no processo seletivo).

Saiu o resultado, e agora?
11º. Faça contato com a IES escolhida para levar a documentação solicitada
dentro do prazo estipulado.
(confira os prazos e a lista de documentos no Edital)

A documentação será avaliada na própria instituição e você saberá se está apto
para matrícula ou não.
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12º. Caso não tenha sido selecionado, não desanime. Você ainda pode ser contemplado
na 2º Chamada ou na Lista de Espera.
Fique atento nas atualizações do sistema!

Ainda tem dúvidas sobre a inscrição?
Temos um canal para dúvidas sobre a inscrição pelo Whatsapp (27) 99824- 6168 ou
pelo email programanossabolsa@fapes.es.gov.br com atendimento de 9h às 18h,
apenas em dias úteis.

