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DECRETO Nº 3.522, de 19 de janeiro de 2017. 
 
Dispõe sobre as normas, os critérios e os procedimentos referentes 
ao processo seletivo para a concessão das bolsas parciais de estudo 
do Programa Municipal Universidade para Todos 2017. 
 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e de conformidade com a Lei Municipal nº 
2.332, de 02 de dezembro de 2015, 
DECRETA: 
Art. 1º Estarão abertas as inscrições referentes ao processo seletivo 
para concessão de bolsas parciais de estudo do Programa 
Universidades para Todos – 2017, que obedecerá às seguintes 
disposições: 
 
1. DO OBJETIVO 
O objetivo do processo é selecionar, segundo critérios 
socioeconômicos, escolaridade e tempo de moradia no Município de 
Jaguariúna, nos termos da Lei Municipal nº 2.332, de 02 de 
dezembro de 2015, os alunos aptos à concessão de bolsas parciais 
de estudo disponibilizadas no Programa Universidades para Todos – 
2017, instituído mediante convênio realizado entre a Prefeitura do 
Município de Jaguariúna e o Instituto Educacional Jaguary – IEJ, 
entidade mantenedora da Faculdade de Jaguariúna – FAJ. 
 
2. DAS BOLSAS PARCIAIS DE ESTUDO 
2.1. Serão concedidas até 500 (quinhentas) bolsas parciais de 
estudo a alunos matriculados nos cursos de graduação da 
Faculdade de Jaguariúna – FAJ, seja qual for o período frequentado. 
2.2. Os cursos disponíveis nas Unidades I e II da Faculdade de 
Jaguariúna – FAJ, com descrições das vagas disponíveis para 
bolsas parciais de estudo e respectivos valores, estão indicados no 
Anexo I deste decreto. 
2.3. O valor das bolsas parciais de estudo será de 70% (setenta por 
cento) sobre a mensalidade do curso em que o estudante estiver 
matriculado, dos quais, 35% (trinta e cinco por cento) de 
responsabilidade da Prefeitura do Município de Jaguariúna e 35% 
(trinta e cinco por cento) de responsabilidade do Instituto 
Educacional Jaguary – IEJ, cabendo ao estudante a 
complementação dos 30% (trinta por cento) restantes. 
2.4. As bolsas parciais de estudo serão concedidas ao estudante 
beneficiado exclusivamente durante o ano letivo de 2017, exigindo 
novo processo de inscrição, inclusive para os alunos enquadrados 
no artigo 2º, § 3º, da Lei Municipal nº 2.332, de 02 de dezembro de 
2015, e seleção, exceto para os alunos enquadrados no artigo 2º, § 
3º, da Lei Municipal nº 2.332, de 02 de dezembro de 2015, caso haja 
continuidade do programa posteriormente. 
 
3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste decreto, em relação às 
quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.2. O aluno deverá estar devidamente matriculado na FAJ, com 
Registro Acadêmico ativo (RA). 
3.3. Todas as informações fornecidas pelo candidato durante o 
processo de inscrição são de sua inteira responsabilidade, não se 
responsabilizando o Instituto Educacional Jaguary – IEJ e a 
Prefeitura do Município de Jaguariúna por informações incorretas 
e/ou errôneas. 
3.4. Somente serão aceitas inscrições de candidatos que cumprirem 
todos os seguintes requisitos: 
a) efetuar a inscrição presencialmente, nos dias 25, 26, 27 e 28 de 
janeiro de 2017, na Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno, 
situada na Rua Bahia, nº 140, Jardim São João, em Jaguariúna-SP, 
momento em que o candidato receberá um protocolo de inscrição. 
a.1) Nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2017, o horário de 
atendimento será das 08:00 as 20:00 horas, e, no dia 28 de janeiro 
de 2017, será das 08:00 as 18:00 horas; 
b) comparecer ao local das inscrições nos dias mencionados, 
pessoalmente ou representado por procurador – procuração com 

firma reconhecida – munido dos documentos solicitados neste 
decreto; 
c) possuir renda familiar mensal per capita que não ultrapasse o 
valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigente no País, 
na época das inscrições; 
d) residir no Município de Jaguariúna há pelo menos (03) três anos 
(cópia do cartão cidadão); 
e) ter concluído o Ensino Médio em escolas públicas ou tenham 
concluído o Ensino Médio em escolas particulares em condição de 
bolsista integral, devidamente comprovada; 
f) estar efetivamente matriculado para o ano de 2017 em curso de 
graduação na Faculdade de Jaguariúna – FAJ; 
g) estar adimplente junto ao Instituto Educacional Jaguary – IEJ; 
h) ter no máximo 02 (duas) reprovações no curso de graduação 
freqüentado, comprovadas através da apresentação de histórico 
escolar; 
i) não ter sido advertido formalmente pela Faculdade de Jaguariúna 
– FAJ, desde o seu ingresso na FAJ; 
j) ter disponibilidade para participar de 06 (seis) horas mensais de 
serviços comunitários voluntários promovidos pela Prefeitura do 
Município de Jaguariúna e/ou pela Faculdade de Jaguariúna – FAJ; 
k) apresentar, em via original e cópias – exceto quando não for 
possível trazer o original do documento do membro do Grupo 
Familiar apresentar cópia autenticada – todos os documentos 
obrigatórios, descritos no item 5.3 deste decreto por ocasião da 
entrega dos mesmos. Não será aceita a entrega de documentos 
posterior à data final das inscrições. 
3.5. A inscrição no processo seletivo do “Programa Municipal 
Universidade para Todos” será vedada aos estudantes que: 
a) não estejam efetivamente matriculados em curso da graduação na 
Faculdade de Jaguariúna – FAJ; 
b) estejam inadimplentes junto ao Instituto Educacional Jaguary – 
IEJ; 
c) possuam graduação anterior em Ensino Superior; 
d) tenham, em seu histórico escolar do curso de graduação, mais do 
que 02 (duas) disciplinas em reprovação; 
e) possuam advertência formal emitida pela Faculdade de 
Jaguariúna – FAJ por infringir suas normas internas; 
f) tenham sido beneficiados pelo “Programa Municipal Universidade 
para Todos” em anos anteriores e tenham tido o benefício cancelado 
ou vedado, salvo o disposto nas alíneas “i” e “j”, deste subitem; 
g) candidatos que não apresentarem toda a documentação 
necessária relacionada no item 5.3 deste decreto; 
h) sejam beneficiários de qualquer outro programa de cunho bolsista; 
i) nos termos da alínea “f”, ao estudante que teve o benefício 
cancelado, será facultado pleitear novamente a inscrição no 
Programa em curso de graduação distinto daquele objeto de 
cancelamento, após o transcurso do período de carência de 01 (um) 
ano letivo, sem prejuízo da comprovação da regularidade das 
demais exigências dos incisos do art. 5º, da Lei Municipal nº 2.332, 
de 02 de dezembro de 2015; 
j) nos termos da alínea “f”, ao estudante que teve o benefício 
cancelado por reprovações, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei 
Municipal nº 2.332, de 02 de dezembro de 2015, será facultado 
pleitear novamente a inscrição no Programa no mesmo curso de 
graduação a partir do momento em que comprovar a 
descaracterização da vedação disposta na alínea “d” deste subitem. 
 
4. DOS BOLSISTAS COM BENEFÍCIO DE RENOVAÇÃO 
AUTOMÁTICA 
4.1. Nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei Municipal nº 2.332, de 02 de 
dezembro de 2015, terão o benefício renovado automaticamente os 
04 (quatro) melhores alunos bolsistas de cada curso, que mediante a 
média aritmética das disciplinas cursadas durante o ano de 2016, 
excetuando-se as disciplinas conceituais, atinjam a média aritmética 
mínima de 08 (oito). 
4.2. Caberá à Faculdade de Jaguariúna – FAJ apresentar a 
documentação comprobatória do subitem 4.1 até o dia 24 de janeiro 
de 2017 para a Comissão Permanente de Acompanhamento e 
Avaliação do Programa Municipal Universidade para Todos. 
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4.3. Os alunos que terão o benefício da renovação automática 
deverão efetuar a inscrição e apresentar os documentos solicitados 
neste decreto juntamente com todos os outros candidatos, tendo em 
vista que a divulgação das renovações automáticas ocorrerá no 
mesmo ato do resultado final das bolsas. 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO 
5.1. O Candidato deverá apresentar documentos que comprovem as 
informações fornecidas por ocasião da inscrição presencial, sendo 
em via original e cópia os documentos pessoais e os documentos do 
grupo familiar original e cópia ou cópia autenticada dos mesmos. 
5.2. Entende-se por grupo familiar o conjunto de pessoas, incluindo o 
candidato, pai, mãe, irmão, cônjuge, filhos e demais integrantes que 
façam parte do mesmo conjunto de renda e despesas, com endereço 
fixo na mesma residência e possuam Cartão Cidadão. 
5.2.1. As informações prestadas no subitem 5.2 serão cruzadas com 
os dados do Cartão Cidadão. Se houver divergência, o candidato 
está automaticamente desclassificado. 
5.3.  Relação de Documentos Obrigatórios: 
5.3.1. Do Candidato: 
a) 01 (uma) fotografia 3X4cm 
b) CPF; 
c) RG; 
d) Cartão Cidadão; 
e) Título de Eleitor e último comprovante de votação ou certidão de 
quitação eleitoral; 
f) histórico Escolar do Ensino Fundamental, Médio e Superior, este 
último, no caso de alunos que já estiverem cursando o ensino 
superior; 
g) Atestado de bolsista integral se concluinte de Ensino Médio em 
escola particular; 
h) Comprovante de matrícula do curso de graduação da Faculdade 
de Jaguariúna – FAJ, para o Ano Letivo de 2017; 
i) Declaração para prestação de serviços voluntários, conforme 
artigos 6º e 7º, inciso VI, da Lei Municipal nº 2.332, de 02 de 
dezembro de 2015 (Formulário 5 – Anexo); 
j) Comprovante de residência em nome do candidato, exceto se 
menor de 21 (vinte e um) anos que poderá usar documento em 
nome dos pais, tutores e/ou representante legal. 
5.3.2. Do Grupo Familiar: 
a) CPF; 
b) RG; 
c) Cartão Cidadão; 
d) Título de Eleitor; 
e) Certidão de Nascimento (somente para integrantes do grupo 
familiar menores de 14 anos). 
5.3.3. Comprovantes de renda do candidato e do grupo familiar: 
Importante: Utilizar sempre o Formulário de Comprovante de Renda, 
de acordo com cada situação de renda específica (modelos em 
anexo), sendo sempre um formulário para o candidato e um por cada 
membro do grupo familiar, anexando neste os respectivos 
documentos. 
5.3.3.1. Situações de Comprovação de Renda: 
a) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2016) 
última declaração completa do candidato e de todos componentes do 
grupo familiar, maiores de 18 (dezoito) anos, e, se isento, o Informe 
de Rendimentos fornecidos pelo empregador (anexar no Formulário 
2 de cada componente); 
b) Assalariado – Cópia das páginas: da foto, dados pessoais, último 
registro e da próxima em branco da Carteira Profissional e 03 (três) 
últimos holerites de todos componentes do grupo familiar. Será 
computado o salário bruto, excetuando-se férias e 13º salário 
(anexar no Formulário 2); 
c) Trabalhador Autônomo ou Profissional liberal – guias de 
recolhimento de INSS dos últimos 03 (três) meses, compatível com a 
renda declarada e Inscrição Municipal (anexar no Formulário 2); 
d) Aposentado/Pensionista/Beneficiário de Auxílio do INSS: 
detalhamento de Crédito ou Extrato do Benefício, impresso através 
do site do Ministério da Previdência Social (www.mpas.gov.br) 
acompanhado de Carteira de Trabalho (cópia das páginas: da foto, 

dados pessoais, último registro e da próxima em branco) (anexar no 
Formulário 2); 
e) Estagiário: apresentar contrato indicando o período e o valor 
recebido e Carteira de Trabalho (cópia das páginas: da foto, dados 
pessoais, último registro e da próxima em branco) (anexar no 
Formulário 2); 
f) Beneficiário do Seguro Desemprego: comprovante de recebimento 
fornecido pela Caixa Econômica Federal, acompanhado de Carteira 
de Trabalho (cópia das páginas: da foto, dados pessoais, último 
registro e da próxima em branco) (anexar no Formulário 2); 
g) Pensionista: em caso de pensão alimentícia, apresentar 
documentação comprobatória (Determinação Judicial, dentre outras) 
ou declaração com firma reconhecida comprovante de recebimento 
ou pagamento de pensão (anexar no Formulário 2); 
h) Proprietário Individual ou Sócio-Proprietário de Empresa – 
declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ-2016) 
acompanhado de Carteira de Trabalho (cópia das páginas: da foto, 
dados pessoais, último registro e da próxima em branco) (anexar no 
Formulário 2); 
i) Declaração de NÃO RENDA: caso o candidato ou integrante do 
grupo familiar maior de 16 (dezesseis) anos não exerça atividade 
remunerada, apresentar Declaração (Formulário 4) e cópia de 
Carteira de Trabalho (cópia das páginas: da foto, dados pessoais, 
último registro e da próxima em branco); 
j) O trabalhador informal deverá preencher o Formulário 3 – 
Declaração de Trabalhador Informal; 
5.4. Todos os modelos de declaração exigidos por este decreto 
estarão disponíveis no site da Prefeitura do Município de Jaguariúna 
– www.jaguariuna.sp.gov.br. 
5.5. No ato da inscrição presencial, será fornecida e preenchida uma 
ficha de inscrição. 
 
6. DO JULGAMENTO 
6.1. O critério para a concessão das bolsas parciais de estudo será 
socioeconômico, escolaridade e tempo de moradia no Município de 
Jaguariúna, nos termos da Lei Municipal nº 2.332, de 02 de 
dezembro de 2015. 
6.2. A avaliação da realidade socioeconômica, escolaridade e tempo 
de moradia no Município de Jaguariúna dos candidatos será feita 
pela equipe técnica da Secretaria de Assistência Social que poderá, 
quando necessário, efetuar visita domiciliar. 
6.3. Caso surjam dúvidas quanto à avaliação mencionada no 
subitem 6.2, a Secretaria de Assistência Social solicitará o auxílio da 
Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do 
Programa Municipal Universidade para Todos. 
6.4. A Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do 
Programa Municipal Universidade para Todos se reserva ao direito 
de pedir entrevistas adicionais com os candidatos. 
6.5. No caso de ultrapassar o limite de bolsas parciais de estudo, a 
que alude o item 2.1 deste decreto, será considerado como primeiro 
critério de classificação e desempate, a situação socioeconômica 
dos candidatos, e como segundo critério o estudante que já está 
sendo beneficiado pelo Programa, tudo a ser avaliado pela 
Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do 
Programa Municipal Universidade para Todos. 
 
7. DA PERDA DO BENEFÍCIO DA BOLSA PARCIAL DE ESTUDOS 
7.1. Terão o benefício cancelado alunos que: 
a) somarem, a qualquer momento, mais do que 02 (duas) 
reprovações em disciplinas do curso de graduação; 
b) quando notificados, não frequentarem os programas de 
recuperação disponibilizados pela Faculdade de Jaguariúna – FAJ; 
c) estiverem inadimplentes em 03 (três) ou mais mensalidades; 
d) receberem advertência formal emitida pela Faculdade de 
Jaguariúna – FAJ, por infringir suas normas internas; 
e) tenham omitido, distorcido ou prestado informações inverídicas ou 
anexado documentos com irregularidades no momento da inscrição, 
mesmo que sejam constatadas posteriormente; 
f) aos estudantes beneficiados pelo Programa Municipal 
Universidade para Todos será vedada a possibilidade de 
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transferência de curso, salvo renúncia à bolsa parcial de estudo 
vigente, a qual só se presta para utilização no curso de origem; 
g) em caso de abandono ou desistência do curso de Graduação, o 
estudante deverá informar por escrito à Comissão Permanente de 
Acompanhamento e Avaliação sobre sua decisão; 
h) não compareçam a 02 (duas) convocações para prestação de 
serviços voluntários, conforme inciso VI, do artigo 7º, nos termos da 
Lei Municipal nº 2.332, de 02 de dezembro de 2015. 
 
8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PRAZO PARA 
RECURSO 
8.1. O resultado do processo seletivo dos candidatos contemplados 
no Programa Universidade para Todos – 2017 será divulgado pela 
Prefeitura do Município de Jaguariúna na Imprensa Oficial do 
Município de Jaguariúna e nos sites da Prefeitura do Município de 
Jaguariúna e da Faculdade de Jaguariúna – FAJ. 
8.2. O resultado do processo seletivo dos candidatos contemplados 
no Programa Universidade para Todos – 2017, através do número 
do Registro Acadêmico (RA) será disponibilizado nos termos no 
subitem anterior, com as devidas justificativas dos deferidos e 
indeferidos, na data de 17 de fevereiro de 2017. 
8.3. O prazo para interposição de eventuais recursos será de 01 
(um) dia útil, sendo o dia 20 de fevereiro de 2017. 
8.4. Os recursos deverão ser endereçados à Comissão Permanente 
de Acompanhamento e Avaliação do Programa Municipal 
Universidade para Todos e protocolados no Departamento de 
Protocolo e Arquivo da Prefeitura, em horário de atendimento 
normal. 
8.5. O resultado final do processo seletivo dos candidatos 
contemplados no Programa Universidade para Todos – 2017, após 
análise dos recursos interpostos, será divulgado nos sites da 
Prefeitura do Município de Jaguariúna e da Faculdade de 
Jaguariúna, na data de 24 de fevereiro de 2017. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Os alunos contemplados com as bolsas parciais de estudo que 
já tenham feito pagamentos ao Instituto Educacional Jaguary – IEJ, 
para o ano letivo de 2017, referentes às parcelas de semestralidade, 
serão compensados nas parcelas seguintes à concessão da bolsa 
parcial de estudo. 
9.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 
das convocações, avisos e resultados oficiais, através do e-mail 
cadastrado por ocasião da inscrição presencial, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento ou ignorância. 
9.3. Toda menção a horário contida neste decreto e em outros atos 
decorrentes, terá como referência o horário oficial de Brasília. 
9.4. Constitui parte integrante deste decreto a Lei Municipal nº 2.332, 
de 02 de dezembro de 2015. 
9.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente 
de Acompanhamento e Avaliação do Programa Municipal 
Universidade para Todos. 
 
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 19 de janeiro de 2017. 
 
 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 
Prefeito 
 
Publicado no Departamento de Expediente e Registro da Secretaria 
de Governo, na data supra. 
 
VALDIR ANTONIO PARISI 
 Secretário de Governo 


