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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INTERESSADOS(AS) 

 

PROGRAMA DE FOMENTO PARA A FORMAÇÃO SUPERIOR NA URI CERRO LARGO 

 

PAULO CÉSAR KIPPER DE ALMEIDA, PREFEITO DE CERRO LARGO, Estado 

do Rio Grande do Sul, FAÇO SABER, no âmbito do PROGRAMA DE FOMENTO PARA A 

FORMAÇÃO SUPERIOR NA URI CERRO LARGO, que se encontram abertas as inscrições de 

eventuais interessados(as) em participarem, na condição de beneficiários(as), consoante as 

cláusulas e condições que passa a expor: 

 

1 BASE LEGAL: 

Lei federal n° 13.019/2014 e alterações posteriores. 

Lei Municipal n° 3.064/2022 e seus anexos. 

Termo de fomento firmado entre o Município de Cerro Largo e a Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus de Cerro Largo. 

 

2 ENTIDADE CONVENIADA PELO TERMO DE FOMENTO: 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus de 

Cerro Largo. 

 

3 OBJETO DISPONIBILIZADO POR MEIO DO TERMO DE FOMENTO: 

São disponibilizadas quatro (04) bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento) para 

o Curso Superior de Ciências Contábeis e quatro (04) bolsas parciais de 50% (cinquenta por 

cento) para o Curso Superior de Direito, ambos os cursos exclusivamente na modalidade 

presencial, para ingresso imediato no primeiro semestre letivo de 2022. 

Eventuais bolsas não aproveitadas nesta oportunidade serão novamente ofertadas a 

posteriori, por meio de novo edital de chamamento. 

 

4 PRAZO DE INSCRIÇÃO: 

14 (catorze) a 28 (vinte e oito) de março de 2022. 

 

5 LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO: 

Na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, situada no andar térreo da 

Prefeitura Municipal, em horário de expediente (8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min). 

 

6 PÚBLICO ALVO: 

Estudantes que concluíram o ensino médio até a data limite para inscrição no 

âmbito deste edital. 
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7 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

São condições para participação no programa: 

         I – comprovar residência no Município de Cerro Largo há, no mínimo, um ano 

(conta de água, energia elétrica e/ou telefone); 

; 

II – ter interesse na formação dos Cursos cujas vagas sejam ofertadas; 

III – submeter-se à seleção segundo os critérios constantes da Lei e ser 

selecionado(a); 

IV – firmar Termo de Compromisso em que o(a) beneficiário(a) assuma: 

a) comprometimento com a frequência regular e a conclusão do Curso; 

b) compromisso de prestação de estágio não remunerado junto ao Município de 

Cerro Largo, por dois (02) semestres, em área afim ao Curso, durante o período regular de 

aulas. 

Quando da inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher a ficha de inscrição, cujo 

modelo segue anexo a este edital, e anexos a esta ficha apresentar, em cópia autenticada ou 

em cópia simples, acompanhada do original, para autenticação por servidor público, os 

seguintes documentos e comprovantes: 

a) Cédula de Identidade; 

b) CPF; 

c) Certidão de nascimento; 

        d) Comprovação de residência no Município de Cerro Largo há um (01) ano, ao 

menos, contado da data de abertura do edital, admitindo-se para tanto exclusivamente 

faturas de fornecimento de energia elétrica, água ou telefonia em nome do(a) 

interessado(a), seu(ua) esposo(a)/companheiro(a) ou de seus pais ou representantes legais; 

e) Histórico escolar completo abrangendo os ensinos fundamental e médio, com 

comprovação de conclusão do ensino médio; 

f) Comprovação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e da nota 

final obtida. 

Não se admitirá inscrição condicional, tampouco desacompanhada de todos os 

documentos exigidos. 

Caso a inscrição ocorra por meio de procurador, deverá ser acrescido ao rol de 

documentos procuração com poderes específicos para inscrever o(a) outorgante no programa 

correspondente. 

 

8 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

A seleção dos(as) estudantes beneficiados(as) se dará por Comissão designada pelo 

Prefeito para este fim e obedecerá aos seguintes critérios: 



 

 

 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO 

Rua Coronel Jorge Frantz, 675 – Fone/Fax: (55) 3359 4900 – CEP 97900-000 

 

I – dentre aqueles que cursaram integralmente os ensinos fundamental e médio nas 

redes municipal e/ou estadual públicas de ensino, aqueles que tiverem melhor nota final no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por ordem decrescente; 

II – não havendo beneficiários contemplados em número suficiente na categoria 

anterior, dentre aqueles que cursaram integralmente apenas o ensino médio nas redes 

municipal e/ou estadual públicas de ensino, aqueles que tiverem melhor nota final no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), por ordem decrescente; 

III – não havendo beneficiários contemplados em número suficiente na categoria 

anterior, dentre aqueles que cursaram parcialmente apenas o ensino médio nas redes municipal 

e/ou estadual públicas de ensino, aqueles que tiverem melhor nota final no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), por ordem decrescente; e 

IV – não havendo beneficiários contemplados em número suficiente na categoria 

anterior, dentre todos os demais inscritos, aqueles que tiverem melhor nota final no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), por ordem decrescente. 

Havendo mais interessados(as) do que bolsas disponíveis, os(as) excedentes, em 

ordem decrescente de classificação, constituirão cadastro reserva, a fim de serem 

eventualmente beneficiados(as) em caso de desistência de algum beneficiário(a) 

selecionado(a), na forma da base legal acima elencada. 

Eventuais bolsas não aproveitadas nesta oportunidade serão novamente ofertadas a 

posteriori, por meio de novo edital de chamamento. 

 

9 CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA E COMPROMISSO 

DO(A) SELECIONADO(A) BENEFICIÁRIO(A): 

Todas as publicações e notificações no âmbito deste Edital se darão exclusivamente 

de forma eletrônica, com publicação no sítio do Município na rede mundial de computadores 

(internet). 

Os pagamentos devidos pelo(a) estudante selecionado, referente ao percentual do 

custeio do curso não coberto pela bolsa disponibilizada, dar-se-ão diretamente à Universidade, 

sem qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária do Município de Cerro Largo. 

Em caso de desistência pelo(a) beneficiado(a), fica garantido ao Município de Cerro 

Largo a indicação de novo(a) beneficiado(a) para a vaga correspondente do(a) desistente, a ser 

preenchida quando do ingresso de nova turma de estudantes, com cobertura do Programa pela 

quantidade de semestres não cursada pelo(a) aluno(a) desistente, com utilização do cadastro 

reserva, caso existente, ou novo edital. 

O Município de Cerro Largo não fará o custeio de disciplina(s) na(s) qual(is) o(a) 

beneficiado(a) tenha sido reprovado(a), ficando a este(a) o custeio integral da disciplina (a ser) 

repetida. 

A seleção do(a) estudante beneficiado(a) no âmbito deste edital impossibilita a 

cumulação com outros benefícios ofertados em termos de gratuidade parcial ou integral ou 
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financiamento ofertados pela própria URI ou pelos Governos Estadual e Federal (por exemplo, 

PROUNI, FIES, CrediURI, auxílio transporte da URI, convênios diversos), ressalvado o custeio 

direto ou indireto ao(à) estudante beneficiado(a) para o transporte escolar pelo Município de 

Cerro Largo. 

O(a) beneficiado(a) que desistir do Curso, exceto por motivos de força maior 

devidamente comprovada, ou que for reprovado(a) por insuficiência de presença, indenizará o 

Município de Cerro Largo no valor equivalente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do 

valor do benefício até então recebido a título de custeio das mensalidades. 

O(a) beneficiado(a) assume o compromisso de prestação de estágio não 

remunerado junto ao Município de Cerro Largo, por dois (02) semestres, em área afim ao 

Curso, durante o período regular de aulas. 

 

10 CRONOGRAMA: 

a) Inscrições: 14 (catorze) a 28 (vinte e oito) de março de 2022. 

b) Publicação do rol de selecionados, em ordem decrescente, conforme 

categorização e nota do ENEM: 29 (vinte e nove) de março de 2022. 

c) Prazo para recursos: 30 (trinta) de março de 2022. 

d) Decisão sobre eventuais recursos e classificação final: 31 (trinta e um) de 

março de 2022. 

 

Os casos omissos serão decididos pelo Prefeito. 

 

Cerro Largo (RS), aos 11 de março de 2022. 

 

 

 

PAULO CÉSAR KIPPER DE ALMEIDA, 

Prefeito Municipal. 
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ANEXO ÚNICO. 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INTERESSADOS(AS) 

PROGRAMA DE FOMENTO PARA A FORMAÇÃO SUPERIOR NA URI CERRO LARGO 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Nome completo:___________________________________________________________ 

1.2 Filiação: _________________________________________________________________ 

1.3 Nacionalidade:____________________________________________________________ 

1.4 Naturalidade:_____________________________________________________________ 

1.5 Data de Nascimento:________________________________________________________ 

1.6 Estado Civil:_______________________________________________________________ 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: ______________________________________ 

2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: ______________________________________________ 

2.3 Título de Eleitor _________________________________ Zona: _______ Seção: ________ 

2.4 Endereço Residencial:_______________________________________________________ 

2.5 Endereço Eletrônico:________________________________________________________ 

2.6 Telefone residencial e celular: ________________________________________________ 

3. ESCOLARIDADE 

3.1 ENSINO FUNDAMENTAL 

Instituição de Ensino: __________________________________________________________ 

Ano Conclusão:_______________________________________________________________ 

3.2 ENSINO MÉDIO 

Instituição de Ensino:__________________________________________________________ 

Ano Conclusão:_______________________________________________________________ 

3.3 EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

Ano de realização: ____________________________________________________________ 

Pontuação obtida:_____________________________________________________________ 

4. DOCUMENTOS APRESENTADOS 

( ) Cédula de Identidade; 

( ) CPF; 

( ) Certidão de nascimento; 

( ) Comprovação de residência no Município de Cerro Largo há um (01) ano, ao menos, 

contado da data de abertura do edital, admitindo-se para tanto exclusivamente faturas de 

fornecimento de energia elétrica, água ou telefonia em nome do(a) interessado(a), seu(ua) 

esposo(a)/companheiro(a) ou de seus pais ou representantes legais; 

( ) Histórico escolar completo abrangendo os ensinos fundamental e médio, com 

comprovação de conclusão do ensino médio; 
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( ) Comprovação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e da nota final 

obtida. 

Cerro Largo (RS), aos ________ de março de 2022. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) Inscrito(a) 

 


