Natal/RN, 09 de outubro de 2018
COMUNICADO
Prezados pais ou responsáveis,
O Instituto Maria Auxiliadora vem por meio deste informa-los/as que no dia 09 de outubro de 2018
será publicado o EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO
INTEGRAL, concedido pelo SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL, referente ao ANO
LETIVO DE 2019, o qual estará disponível no site: http://www.auxiliadoradenatal.com.br/ até o dia
14 de novembro de 2018. O/a responsável pelo/a aluno/a candidato deverá seguir os seguintes
passos:
PASSO 1- LEITURA ATENTA DO EDITAL
Disponível no site da Escola (www.auxiliadoradenatal.com.br), no banner SERVIÇO SOCIAL, o
responsável deve ler o EDITAL Nº 01/2018 – PROCESSO SELETIVO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE
ESTUDO INTEGRAL CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO 2019.
PASSO
2 – PREENCHIMENTO
COMPROBATÓRIA




DA

FICHA

SOCIOECONÔMICA

E

DOCUMENTAÇÃO

Acessar o site da escola: http://www.auxiliadoradenatal.com.br/ , clicar no banner SERVIÇO SOCIAL,
acessar a página “Publicações” e clicar na pasta documentos do Serviço Social baixar a ficha
socioeconômica, preenche-la manualmente com todas as informações solicitadas.
Analisar o item 6 – DA DOCUMENTAÇÃO SOCIOECONÔMICA, onde consta todos os documentos do
grupo familiar que deverão providenciados e anexados a ficha socioeconômica.

PASSO 3 – AGENDAMENTO


Após preencher a ficha e providenciar a documentação, o/a responsável deverá fazer contato com
a recepção através do telefone: (84) 4006-4350 e agendar horário e dia disponível para Entrevista
com assistente social e Apresentação de documentos.

PASSO 4 – ENTREVISTA
No dia e horário marcado o/a responsável deve estar em mãos para apresentar ao setor de Serviço
Social:
 Ficha sócio econômica impressa;
 Documentação comprobatória (não será aceita documentação incompleta ou com rasuras
e fora do prazo estabelecido no edital)
Maiores informações, contato com a escola Instituto Maria Auxiliadora através do Tel: (84) 40064350, ou pelo e-mail: social@auxiliadoradenatal.com.br
Desde já, contamos com a colaboração de todas as famílias e nos colocamos à disposição para
maiores informações.
Atenciosamente,
Maria Elisabet Vieira da Costa
Diretora Presidente

Dayane Bezerra dos Santos
Assistente Social

