PORTARIA DA DIRETORIA GERAL DA AJEC N° 003/2020
Regulamento do Sorteio de 02 (duas) bolsas de estudo para os cursos de
graduação presenciais, mantidos pela Associação Jaboticabalense de
Educação e Cultura, durante a “1ª Feira de Profissões Online da
Faculdade São Luís”:
• O sorteio acontecerá no dia 23 de outubro de 2020, às 21h45, durante o último
dia da “1ª Feira das Profissões Online da Faculdade São Luís”;
• Serão ofertadas 02 (duas) bolsas de estudo para os primeiros períodos do ano
de 2021 dos cursos de graduação presenciais da Faculdade São Luís de
Jaboticabal, com exceção dos cursos de 2ª Licenciatura em Letras e Pedagogia
e Filosofia.
• Os interessados em participar do sorteio deverão estar presentes em pelo
menos 01 (um) dia da “1ª Feira de Profissões Online da Faculdade São Luís”,
que ocorrerá de 19 a 23 de outubro de 2020, das 19h às 22h, devendo
permanecer no mínimo 1 (uma) hora na palestra do curso de seu interesse;
• Para participar, é obrigatório que o interessado tenha preenchido seus dados
corretamente no formulário de inscrição da “1ª Feira de Profissões Online da
Faculdade São Luís”;
• É obrigatório que o interessado preencha corretamente com seu nome
completo ao ingressar no link da sessão ao vivo da qual escolheu participar;
• A bolsa de estudo é pessoal e intransferível e válida somente para o ingresso
na Instituição no primeiro período de 2021;
• Cada participante somente poderá concorrer uma única vez, para um único
curso;
Resultado do Sorteio
• O resultado dos ganhadores será postado no dia 26 de outubro de 2020, no
site institucional: www.saoluis.br;

• O ganhador será informado também via contatos cadastrados no formulário de
inscrição (https://materiais.saoluis.br/agradecimento_download_ebook) da “1ª
Feira de Profissões Online da Faculdade São Luís”;
Concessão das bolsas e matrícula:
• Para concessão da(s) bolsa(s), os contemplados deverão participar ou já ter
participado do Vestibular Digital 2021 da Faculdade São Luís de Jaboticabal; ou
deverão apresentar comprovante de participação no Exame Nacional do Ensino
Médio – Enem, como forma de ingresso.
• As bolsas, objetos deste artigo, serão concedidas aos ingressantes
contemplados, em seu primeiro semestre, de sua primeira graduação.
• Os contemplados, deverão também apresentar documentação necessária para
matrícula: 2 cópias do CPF, RG, Certidão de Nascimento ou Casamento,
Histórico e Certificado de Conclusão do Ensino Médio, comprovante de
residência, 1 foto 3x4 original e recente.
• Menores de 18 anos, deverão realizar a matrícula acompanhados de pai, mãe
ou responsável legal e apresentar cópia do CPF e RG do acompanhante.
• A Faculdade São Luís de Jaboticabal se reserva o direito de cancelar,
suspender ou modificar qualquer item deste regulamento a qualquer momento,
bem como interrompê-lo, caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas ou
qualquer outro impedimento causado por força maior que comprometa a
integridade do concurso;
• O aluno beneficiado perderá o direito ao desconto nos seguintes casos: se
trancar ou cancelar a matricula; abandono ou desistência; se mudar de curso; se
desrespeitar os termos do Regimento da Instituição de Ensino; a qualquer tempo,
por idoneidade de documento apresentado ou falsidade de informações
prestadas; não aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas no
presente Regulamento; alteração da legislação vigente, decisão ou ordem
judicial; conclusão, interrupção, desistência ou evasão dos alunos envolvidos;
inviabilidade econômica por parte da Faculdade São Luís de Jaboticabal;

• À instituição é facultado o cancelamento da(s) bolsa(s) concedidos a qualquer
tempo, uma vez que os mesmos foram instituídos por mera liberalidade;
• A participação na presente promoção/sorteio caracteriza, por si, a aceitação,
por parte dos participantes, de todos os termos e condições estabelecidos neste
Regulamento.
Jaboticabal, 15 de outubro de 2020.

