A Prefeitura Municipal de Jales, por meio da Secretaria
Municipal da Educação, comunica aos interessados que estarão abertas as inscrições
para o Apoio Financeiro aos estudantes de Jales/SP, referente ao ano de 2022.
Local: Secretaria Municipal de Educação de Jales (Av. Francisco Jalles, nº 2724 –
Centro - Jales/SP) Fones: 3621 4410, 3621 3281
Horário de Atendimento: 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h
Período: do dia 03/01/2022 a 28/01/2022

INSCRIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES JUNTO A UNIJALES
(CURSO SUPERIOR) OU CURSO PROFISSIONALIZANTE (IEP) / 2022

Documentos Necessários:
Imprimir e preencher a ficha de inscrição, disponível nos site: https://jales.sp.gov.br/
01 Foto 3x4 (atual);
Xerox do RG (Identidade) e Título de Eleitor;
Xerox do Histórico Escolar – Ensino Médio (p/ 1º ano) ou Boletim Escolar (p/ 2º ano
em diante);
Xerox do comprovante de residência atualizado;
Xerox do comprovante de renda familiar (de cada membro da família) - último mês;
(xerox do holerite. Se for autônomo, declaração de próprio punho de renda obtida
mensalmente, devidamente assinada);
Xerox do comprovante do pagamento da matrícula do curso (declaração de matrícula
ou xerox do boleto);
Se algum membro da família for aposentado - xerox do extrato da aposentadoria
(último mês);
Xerox do recibo de aluguel ou prestação (imobiliária, particular, financiamento, casa de
Conjunto Habitacional);
Comprovante de realização de serviço comunitário ou cesta básica* referente ao
ano de 2021. (para os candidatos contemplados com a bolsa no ano de 2021).
OBS: O xerox dos documentos acima citados deverão ser apresentados no dia da
inscrição.

* De acordo com a Lei Municipal nº 3957/11, os alunos beneficiados com o apoio
financeiro no ano de 2021 e que não realizaram o serviço comunitário deverão
entregar uma cesta básica, até dia 28/01/2022, na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania, situada na Rua Dezessete, 2161,centro Jales/SP, Telefone (17) 3632 7719, com horário de atendimento das 08h00 às 11h00 e
das 13h00 às 17h00.

OS ITENS DA CESTA BÁSICA SÃO OS SEGUINTES:

05 kg de arroz;
05 kg de açúcar;
02 kg de feijão;
01 kg de sal;
01 kg de farinha de trigo;
01 litro de óleo;
500 gramas de macarrão;
500 gramas de fubá;
01 lata de massa de molho de tomate de 140 gramas;
01 lata de sardinha de 165 gramas

Jales, 20 de dezembro de 2021

