
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

ESTADO DO R賞O GRANDE DO SUL

A HSTlm▲NTFS †JN丁VERSTTAR冒OS

DISP6E SOBRE O CHAMAMENTO PU量]LICO DE

E STUDANTES UNIVERSFTÅRIOS,　　PARA

CADASTRAMENTO E HABILFTACÅo pARA

CONCESSÅo AO AUXiLIO TRANSPORTE DE

ESTUDANTES UNIVERSFTÅREOS, DE QUE DISP6E A

LEI MUNICIPAL N.　2.193/2019,　CONroRME

ESPECIFICA E DÅ ouTRAS PROVID宜NC]IAS.

GARDEL MACHADO DE ARA巾JO, Prefdito Municipal de Tavares-RS,

no uso das atribui96es legais e cousiderando em especial a Lei Municipa1

2.193/2019

Torna p心blico o presente Edital nus temus que segue:

Art. 1○ ○ Ficam notificados os estudantes universitinos que estfo abertas as

inscric6es para cadastramento e hal)ilita9fb a coneessao pelo Municipio de Tavares-RS,

de auxilio transporte aos estudantes de curso superior, devendo ser obse「vado as

disposi96es deste Edital, a Lei M皿icipa1 2 193/2019 e demais requisi9∂es do Poder

Executivo objetivando o cumprimento deste objeto

Do Periodo do cadastraInentO.

Art. 2O - O Periodo para cadastramento/hal)ilita辞o das estudantes serd no

Periodo de O9 a 13 de mar印de 2020, nOS dias dteis, nO ho血io das 9 00 as仕00 e das

13‘ O as 16‘30 horas, na Secretaria Municipal de Coordena車o, Planejamento e PrQjetos

Par鳴rafo血i∞ - Para efet脚a entrega da documentacao para fins de

inscri9あe habilita辞o, POdera ser feita diretamente pelo estudante 。u POr um

representante legal da familia (Pai, m狂irmわou responsave=egal) e se por outro

representante, devera ser apresentada procura9fo

Das condic6es/crit6rios para habilitacao:

Art 3O - Poder肴o ser beneficiados todos os estudantes universitarios de Curso

Superior “gradua辞o" que se cadastrare叫Observadas as condic6es da Lei Municipa1

2. 193/2019, em eSPeCial deverあcumprir os seguintes crit誼os.

轟ヂ二門I腫∴「,　言こし
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I - Comprovar a matrioula e frequencia de no minimo 75% em curso de ensino

SuPerior - (gradua9詠o) em Institui尊o localizada a mais de l OO qui16metros do Municipio

de Tavares-RS;

II - Comprovar domicilio e resideneia, atual, ro Municipio de Tavares,

Ⅲ - Declarar nfb receber auxilio de outras fontes para o seu transporte escolar;

IV - Apresentar quita9fo de tributos ∞m a Fazenda Municipal,

V - Apresentar a doc'menta確o exigida nesta lei ou em regulamento

Art.4O - O candidato devera preeneher e entregar as dooumentos no periodo,

1ocal e horalios mencionados no Art 2O deste Edital, Sendo estes.

1.　ANEXO I - Ficha de Inscri辞o para Auxilio Transporte,

2.　ANEXO II - Dechrapao de aceita辞o e veracidade das infomap6es,

3.　ANEXO IⅡ -Relac§o dos Documentos a serem anexados ao

requerimento ’

/ C6pia do RG do Estudante,

/ C6pia do CPF doEstudante;

/ Declara9fb de matricula e frequencia fomecida pela Iustitui尊o de

Ensino Superior (IES),

/ C6pia de comprovante atual de residencia;

/ Declarapfo de nfb receblmentO de auxflio de outras fontes para o seu

t叫e es∞1a∫,

/ Declara辞o de Utilizapao de transporte;

/ Comprova街O de quitap5o de tnbutas ∞m a Fazenda MunlCipal,

4.　ANEXO IV - Requerimento da concessfo do auxflio transporte

Par縫rafo血i∞ - Os documentos para seremふitos, devem estar legiveis,

em via o軸e os anexos devidamente assinados pelo estudante interessado

Art　5O - A aprovapfo do requerimento e da concess詠o do beneficio sefa

apreciada pelo Municipio nas temos da Lei Municipa1 2193/2019 e o valor da boIsa-
aux孔io’a Ser COnCedida a cada estudante sera definido em deoreto a ser baixado pelo

Executivo Municipal.

Art 6。 - Para acesso as infomac6es e aos dooumentos (anexos), O PreSente

edital estara publicado ∞m Seus anexOS, POdendo o interessado acessar a pagina do

municipio, WWW taVareS rs gOV br, nO link notieias‥ Auxilio Transporte Universita「io

§ 1o - N肴o havendo disponibilidade de que trata o caput deste artiso, POr

inviabilidade de acesso, quく

junto a Secretaria Municipa e Coordena錦0, Plan(恥mento e PrQjetos as
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COPlaS Para PreenChimento ou solicitar que seja enviado para seu e-mail, (do estudante)

C6pia deste Edital・ que POdera baixar para preenchimento dos anexos e cumprimento das

demais infomap6es e documentos necessdrios. O Email da Secretaria de

詫‡豊荒巻,av。.。SrSg。V:. Pr直s pan contato

§ 20 - Os documentos, confome menciona este a直go, POderao ser baixados

e preenchidos, devendo ser entregues em via documental no endere9O, nO Iocal, nOS

horarios e no periodo de que trata este Edital, e igualmente’na foma que estabelece a Lei

Municipa1 2 193/2019 e este Edital.

Art. 7O - Quaisquer d血idas poder肴o ser 「egistradas junto ao setor d。

inscric6es, que Se「奮O dirimidas junto ao Poder Executivo

Art.8O - Os estudantes que n肴o efet皿em o cada§trO Para habilita9あ, nO PraZO

estabelecido neste Edital, naO f議o jus ao beneficio do auxilio transporte de que trata a

Lei Municipa1 2. 193/2019

Art 90 - O presente cadastramento sera valido at6 30/06/2020, devendo ser

realizado um novo chamamento pdblico para a concessあdo auxilio no segundo semestre

de2020

Art l OO - Como contrapartida os e§tudantes desenvoIverao atividades eventuais

de interesse da Comunidade e relacionadas ao curso especifico de cada estudante a ser

Organizado e notificado pela Secretaria Municipal de Coordena確o, Plan匂vmento e

deste edltal Art 1 1 「 Em Anexo, enCOntram-Se C6pias dos anexos de que trata o Arigo 40
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL　　竜.倭亘.....

Nome do aluno (a).

Sexo ()M()F

Documento de identidade (RG)’　　　　　CPF

Estado civil

Qual o transporte utilizado’Empresa/Nome

Marque com um x a freq蒔ncia semanal na Institui車o de Ensino Superior

( ) Segunda-feira ( ) Terca-feira ( ) Q脚rtarfeira ( ) Quinta-feira ( ) Sexta-feira ( ) S誹)ado

Qual a distancia de Tavares a universidade que frequenta’　　Km

Valor mensal do transoorte

NOME REQUERENTE



璽
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ANEXO Ⅱ

DECLARAC Åo

.　RG
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ANEXO Ⅱ量

DOCUMENTOS NECESSÅRTOS - ANEXAR AO REQUERIMENTO

/ C6pia do RG do Estudante,

/ C6pia do CPF doEstudante,

/ C6pia do comprovante atual de residencia - Comprovar domicilio e residencia,

atual, nO Municipio de Tavares (Deve「各ser comp「ovado atrav6s de documento

que ateste ou declarac肴o fomecida por duas pessoas, ateStando o solicitado,

/ C6pia do recibo de pagamento do transporte,

/ Comprovante de matricula e freqtlenCia em curso de ensino superior - (Graduapao),

(Declara荷O de matricula fomecida pela Institui辞O de Ensino Superior (IES),

/ Declara辞O da utiliza辞o de transpoIte, Para desIocamento do Municipio de

Tavares para o血a cidade, Para frequentar o curso universitario 〇億Sta Declara95o

devera ser feita pelo pr6prio estudante, que aSSinara os seus temos, devendo

COnStar nesta declara9aO.

>　O trajeto/percurso que utiliza para acesso ao ensino superior; a IES

- a In§titui9aO que frequenta, a foma do ensino presencial- O tipo

de transporte utilizado, O CuStO menSal, O ndmero de dias por semana,

Ou nO meS, que utiliza o transpoIte, OutraS infomac6es julgadas

necessarias) ;

(POder肴o ser solicitados outros documentos julgados necessarios)
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(qua腫cacfb)

unidade de ensino, Periodo)

(identificar curso e

O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTERESSADOS OO l/2020.
CONCESSÅo AUXILIO TRANSPORTE ESTUDANTES UNEVERSITÅRIOS E DA

LEI MUNECIPAL NO 2 1 93/201 9, Venho mui respeitosamente requerer o cadastramento

Para fins de habilita辞o a concess肴o do auxilio para o custeio do transporte de estudantes

Para O Primeiro semestre de 2020 conforme preve a Lei Municipa1 2 193/2019.

Encaminho anexo os documentos sendo

( ) descrever os documentos anexados


