Prefeitura Municipal de Paripiranga
1

Terça-feira • 4 de Fevereiro de 2020 • Ano • Nº 1507
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Paripiranga publica:
• Errata do Processo Seletivo para Bolsa Estudos de Ensino Superior
do Programa PREDU 2020.1 - Edital Nº 001/2020

Gestor - Justino Das Virgens Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Municipal, 315

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y+NBZORMPXCLLBA9EL7F7Q

Terça-feira
4 de Fevereiro de 2020
2 - Ano - Nº 1507

Paripiranga

Editais

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
ERRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA ESTUDOS DE
ENSINO SUPERIOR DO PROGRAMA PREDU 2020.1
EDITAL Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Paripiranga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer e da Secretaria Municipal de Administração Geral, publica ERRATA junto ao
Edital do Processo Seletivo para bolsa estudos de ensino superior do Programa PREDU
2020.1 nº 001/2020, para nele fazer constar que:
.
ONDE SE LÊ:
2.1. O programa destina-se à concessão de bolsas de estudo para não portadores de
diploma de curso superior cuja renda familiar per capita seja de até 1 (um) salário mínimo, de
acordo com a Lei Municipal 09/2017 e demais requisitos constantes no ítem 4.1, para curso de
graduação presencial na UniAGES, campus de Paripiranga.
LEIA-SE:
2.1. O programa destina-se à concessão de bolsas de estudo para não portadores de
diploma de curso superior de acordo com os requisitos constantes no ítem 4.1, para curso de
graduação presencial na UniAGES, campus de Paripiranga.

ONDE SE LÊ:
4.1. Para participar do Programa os candidatos devem comprovar, no ato da inscrição, o
atendimento conjunto aos seguintes requisitos: a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, residente
e domiciliado em Paripiranga; b) Não possuir diploma de curso superior; c) Não estar
matriculado em IES pública; d) Ter realizado a prova do ENEM e obtido nota igual ou superior a
480 pontos ou estar regulamente matriculado ou apto a se matricular na UniAGES; e) Possuir
renda familiar não excedente a 1 (um) salário mínimo per capita; f) Não ser beneficiário de
programa de graduação mantido pelo Poder Público ou pela iniciativa privada.
LEIA-SE:
4.1. Para participar do Programa os candidatos devem comprovar, no ato da inscrição,
o atendimento conjunto aos seguintes requisitos: a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado,
residente e domiciliado em Paripiranga; b) Não possuir diploma de curso superior; c) Não estar
matriculado em IES pública; d) Ter realizado a prova do ENEM e obtido nota igual ou superior a
480 pontos ou estar regulamente matriculado ou apto a se matricular na UniAGES; e) Possuir
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renda familiar não excedente a 01 (um) salário mínimo per capita, no caso de candidatos a
bolsas integrais (100%), ou de até 02 (dois) salários mínimos per capita, no caso de candidatos
a bolsas parciais (50% e 75%); f) Não ser beneficiário de programa de graduação mantido pelo
Poder Público ou pela iniciativa privada.

Paripiranga, 30 de janeiro de 2020.

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
Prefeito Municipal
VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES
Secretária Municipal de Administração Geral
REGIANE SANTOS GUERRA MIRANDA
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Paripiranga – Praça Municipal, 315, Centro, Paripiranga-BA – CEP 48.430-000
Telefone: 75.3279 2322

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y+NBZORMPXCLLBA9EL7F7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

