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COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 COLÉGIO NOTRE DAME ILHA  

EDITAL N.º 06/2022 

 

                  A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA, associação civil de direito privado, 

filantrópica, de caráter educacional e de assistência social, inscrita no CNPJ n.º 

92.017.516/0001-67, por sua presidente Rosa Hoelscher, torna público os procedimentos para 

contemplar o número de vagas disponibilizadas na unidade através do complemento de 

documentos faltantes para quem participou do processo seletivo renovação e remanescente em 

2022. 

 

CONSIDERANDO que a Congregação de Nossa Senhora publicou até o momento 4 (quatro) 

editais de processo de concessão de bolsas filantrópicas para o Colégio Notre Dame Ilha do 

Governador; 

CONSIDERANDO que os participantes dos referidos processos em sua maioria são as mesmas 

pessoas, moradores da Ilha do Governador, Rio de Janeiro-RJ; 

CONSIDERANDO que os indeferimentos ocorreram em razão da ausência de entrega de parte 

da documentação prevista nos editais para verificação do perfil socioeconômico conforme a 

Lei Complementar nº187, de 16 de dezembro de 2021; 

CONSIDERANDO que a maioria dos participantes se utilizam da prestação de serviços de 

terceiros para a digitalização de documentos e envio ao educandário, e, que em muitas 

oportunidades ao serem informados acerca do indeferimento da bolsa por ausência de 

documentos informam que haviam entregue tais documentos para digitalização; 

CONSIDERANDO a existência de vagas junto ao educandário para as turmas do Pré I e II, 1º 

e 3º ano do Ensino Fundamental I,  e a necessidade de manter vagas de reservas no 4º e 5º  ano;  

CONSIDERANDO que a entidade tem como uma de suas finalidades a promoção da educação 

de forma contínua e permanente, respeitando o princípio da universalidade de atendimento, de 

acordo com a LDB; 

RESOLVE publicar o presente Edital de complementação de documentação aos participantes 

dos processos de concessão de bolsas filantrópicas junto ao Colégio Notre Dame Ilha do 

Governador. 

O presente processo tem por objetivo a complementação de documentação dos participantes 

dos processos seletivos 2022 para bolsas de estudo filantrópica no ano 2023  da Congregação 

de Nossa Senhora-Colégio Notre Dame Ilha do Governador, sendo que as bolsas integrais 

100% serão disponibilizadas nas quantidades e segmento relacionados abaixo: 



 
 

● PRÉ I : 16 bolsas (+ 5 bolsas de reservas) 

● PRÉ II : 8  bolsas ( + 5 bolsas de reservas) 

● 1º ano do Ensino Fundamental I: 17 bolsas  (+ 5 bolsas de reservas) 

● 3º ano do Ensino Fundamental I: 02 bolsas  (+ 5  reservas) 

● 4ºano do Ensino Fundamental I: 02 bolsas   (somente reservas) 

● 5º ano do Ensino Fundamental I: 03 bolsas  (somente reservas) 

Caso os estudantes contemplados não efetivarem a matrícula no prazo estabelecido poderão ser 

chamados para completar o número de bolsas de estudo disponibilizadas, os estudantes em fila 

de espera (contemplados com bolsa reserva) em turmas com vaga disponível.  Sendo que se 

contemplado (a) em fila de espera, será determinado nova data de matrícula pela equipe. 

 

IMPORTANTE 

 

1) AGENDAMENTO: 26/12/2022, segunda-feira, no período das 07:30 às 16:30 

horas.  Os agendamentos são limitados por ordem de contato via WhatsApp (21) 

99676 4452. Neste contato já será informado quais são os documentos faltantes para 

complementação do processo.  

 

2) DATA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 27 e 28 de dezembro de 2022 de 

forma presencial no Colégio para Assistente Social.  

 

3) OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: será obrigatoriamente de forma presencial no 

horário agendado, sendo que não será aceito documentos enviados por e-mail ou 

whatsapp ou em horário diverso aquele agendado.  

 

4)  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 29/12/2022 

 

5)  PERÍODO DE MATRÍCULA: 02 a 07 de janeiro de 2023.  

 

O presente Edital e demais documentos relacionados ao Processo de Concessão de Bolsa de 

Estudo Filantrópica estão disponíveis em: http://bolsasdeestudo.notredame.org.br. 

 

 Passo Fundo, 23 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 

Congregação de Nossa Senhora 

Presidente 
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