EDITAL Nº 211, DE 18 de dezembro de 2018
"ABRE INSCRIÇÕES E ESTABELECE
NORMAS PARA CONCESSÃO DE BOLSAAUXÍLIO AOS ALUNOS DE IVOTI QUE
FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO COM REGIME DE INTERNATO,
JUNTO À ESCOLA BOM PASTOR DE
NOVA PETRÓPOLIS.”
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas
atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 3164/2018, de 4 de abril de
2018, comunica aos interessados que se encontram abertas inscrições para a
concessão de bolsa-auxílio aos alunos de Ivoti que frequentam o curso Técnico em
Agropecuária integrado ao Ensino Médio com regime de internato, junto à escola Bom
Pastor de Nova Petrópolis, para o preenchimento de até 05 (cinco) vagas.
1- DO RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão recebidas no período de 03 a 14 de dezembro de 2018, no
horário das 8:30 às 11:30 e 13:30 ás 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, no Protocolo
Geral da Prefeitura Municipal, sito à Rua José de Alencar, 780, Bairro Centro, Ivoti/RS,
através de requerimento, com juntada dos documentos adiante referidos.
1.2. As inscrições deverão ser solicitadas através do protocolamento dos seguintes
documentos:
I - Requerimento de inscrição dos interessados dirigido à Secretaria de
Desenvolvimento, conforme ANEXO II deste Edital.
II - Cópia dos seguintes documentos:
a) Documento de identificação pessoal RG e CPF ou CNH;
b) Comprovante de residência de Ivoti (conta de água, luz, telefone IPTU ...);
c) Conclusão do ensino fundamental;
d) Comprovante da matrícula na instituição de ensino;
e) Comprovantes previstos no item 2.
2 - DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
Serão analisadas as inscrições dos interessados que apresentarem a
documentação completa, em nome dos pais ou responsáveis, tendo como critérios
de classificação os seguintes itens e respectiva pontuação:
Possuir Bloco de Produtor Rural cadastrado no Município de Ivoti: 7 pontos;
Possuir Declaração de Aptidão ao PRONAF, DAP: 7 pontos;
Apresentar ficha de associado a Cooperativa Rural ou Associação Rural: 3 pontos;
Emissão de notas no Bloco de produtor Rural, modelo B no valor mínimo de 5 URM: 5
pontos.

O critério de desempate será a maior produtividade do bloco no ano de 2018, persistindo
o empate, será efetuado sorteio público.
3 - Dos prazos
Inscrições: 18 a 28 de dezembro de 2018
Divulgação dos resultados: 03 de janeiro de 2019
Recursos: 04 a 07 de janeiro de 2019
Homologação: 08 de janeiro de 219
4 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos dezessete (17) dias do mês de dezembro de 2018.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
(Nome), (nacionalidade), (estado civil), RG nº, CPF nº, residente e domiciliado na
Rua/Av , Bairro, Município de Ivoti/RS, vem requerer a inscrição para concessão de
bolsa-auxílio para o curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio com
regime de internato, junto à escola Bom Pastor de Nova Petrópolis, em conformidade
com o Edital nº xxx/2018, de xx de novembro de 2018.
Nestes Termos.
Pede

Ivoti, (data).
_______________________________
(assinatura do interessado)

Excelentíssimo Senhor
MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal
IVOTI - RS

Deferimento.

ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO
Termo de Compromisso que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE IVOTI, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Martin Cesar Kalkmann, brasileiro, casado,
enfermeiro, residente e domiciliado na Rua H, 547, Jardim Bühler, CPF 005.133.200-08,
autorizado pela Lei Municipal nº 3211/2018, doravante denominado simplesmente
MUNICÍPIO, e, de outro lado, ______________, brasileiro(a), estado civil, profissão,
Cédula de Identidade nº __________________, residente e domiciliado ____________,
doravante denominado ALUNO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O presente Termo de Compromisso tem por objeto a concessão de bolsa- auxílio ao
ALUNO cursando o Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio junto à
Escola Bom Pastor de Nova Petrópolis (Associação Educacional Bom Pastor – CNPJ
91.589.390/0001-32)
CLAUSULA SEGUNDA:
O MUNICÍPIO depositará os valores referentes à mensalidade do ALUNO, na importância
de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), diretamente na conta bancária da instituição de
Ensino.
§ 2º - O ALUNO deverá comprovar, bimestralmente, a assiduidade no curso junto à
Instituição de Ensino, através de atestado de assiduidade e/ou frequência.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O prazo de vigência do presente Termo de Compromisso será de ..............à 31/12/2018,
com efeitos à partir de 1º de março de 2018.
Parágrafo único - Caso o ALUNO abandone o curso ou seja reprovado, deverá ressarcir
ao MUNICÍPIO os valores despendidos com mensalidades.
CLÁUSULA QUARTA:
Fica o ALUNO comprometido a desenvolver e/ou acompanhar programas e projetos
desenvolvidos pelo Município, sob a determinação e fiscalização do Departamento de
Apoio à Agropecuária, no período de férias da instituição escolar, especialmente na área
agropecuária e/ou educacional.

CLÁUSULA QUINTA:
A despesa decorrente deste Convênio correrão à conta da rubrica a seguir especificada,
prevista no orçamento vigente.
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
20.606.0006.013 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL
3.3.3.5.0.43.00.000000 Subvenções Sociais
CLÁUSULA SEXTA:
As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Ivoti/RS, para dirimir
quaisquer divergências relativas ao presente Convênio.
E por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Ivoti, _________________________________________.
________________________
ALUNO

_________________________
MUNICÍPIO

__________________________
__________________________
PAIS/RESPONSÁVEIS

________________________
TESTEMUNHA

________________________
TESTEMUNHA

