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EDITAL
REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS DA FACULDADE INTEGRADA
CARAJÁS – 2021/1
BOLSAS DE ESTUDOS DISPONÍVEIS
Serão 03 (TRÊS) bolsas oferecidas pela Faculdade Integrada Carajás para os melhores
classificados, obedecidas as seguintes condições:
1. DA PARTICIPAÇÃO
1.1. Poderão participar do presente concurso candidatos calouros aos cursos de
graduação, que se inscreverem para o Processo Seletivo que será realizado no dia 06
de dezembro de 2020 ás 9:00h.
1.2. Não poderão participar do presente concurso:
a) Candidatos portadores de diploma de graduação;
b) Candidatos veteranos em processo de reopção de curso.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições para o Processo Seletivo estarão abertas de 04/11/2020 à 04/12/2020
pela internet, por meio da página http://www.ficredencao.com.br/.
3. DAS BOLSAS
3.1. Serão distribuídas um total de 3 (três) bolsas da seguinte forma:
I. 1º (primeiro) colocado receberá uma bolsa de 90% (noventa por cento), considerada
a classificação geral;
II. 2º (segundo) colocado receberá uma bolsa de 80% (oitenta por cento), considerada
a classificação geral;
III. 3º (terceiro) colocado receberá uma bolsa de 70% (setenta por cento), considerada
a classificação geral;
3.2. As bolsas incidirão sobre o valor bruto da parcela e não serão cumulativas com
quaisquer outros descontos, bolsas ou financiamentos.
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3.7. A bolsa de estudos será de uso pessoal, intransferível e só poderá ser usufruída na
forma e condições previstas neste Regulamento. É vedada a permuta do valor da bolsa
por dinheiro.
4. DAS PROVAS
4.1. Para o presente concurso, os candidatos deverão realizar uma prova objetiva
contendo 20 (vinte) questões de língua portuguesa (Edital Vestibular 2021/1).
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. As 3 (três) bolsas de estudos serão distribuídas conforme item 3 desse regulamento
aos candidatos melhores classificados no Processo Seletivo, cuja classificação se dará
pelo somatório das notas obtidas na prova de múltipla escolha.
5.2. Havendo empate na classificação dos candidatos às bolsas, para fins de desempate
de candidatos será feito, pela idade cronológica decrescente dos candidatos.

6. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA
6.1. A listagem dos contemplados com as 3 (três) bolsas oferecidas serão divulgadas
no portal http://www.ficredencao.com.br/. no dia 08 de dezembro de 2020, após às
14:00h.
6.2. A partir da divulgação do resultado, os candidatos contemplados com as bolsas de
estudos terão até o dia 19/12/2020 para a realização da matrícula na FIC. O não
comparecimento do candidato contemplado no prazo estabelecido implica na perda do
direito à bolsa e sua extinção para todos os fins.
7. DO USO DE IMAGEM
7.1 O candidato beneficiado fica ciente e acordado em autorizar o uso de sua imagem
em conteúdos publicados em mídias impressas e digitais da instituição durante sua
condição como bolsista.
8. DA PERDA DA BOLSA
8.1. O candidato beneficiado perderá o benefício da bolsa quando se enquadrar em
qualquer das situações abaixo:
I. Não realizar a matrícula até 19/12/2020 (assinatura de contrato e entrega de
documentos);
II. Trancar a matrícula, abandonar o curso ou rescindir o contrato com a FIC;
III. Solicitar transferência para outra Instituição.
IV. Não concordar com o uso de imagem durante o período em que usufruir da bolsa.
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8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Os casos omissos relativos à concessão das bolsas previstas neste Regulamento,
bem como os dele decorrentes, serão resolvidos pela comissão responsável pela
concessão de bolsas da IES.

ANEXO – 1

VALORES BRUTOS DAS MENSALIDADES DOS CURSOS
1 – Bacharelado em Farmácia (R$1.760,00)
2 – Bacharelado em Enfermagem (R$1.920,00)
3 – Bacharelado em Nutrição (R$2.020,00)
4 – Bacharelado em Odontologia (R$4.440,00)
5 – Bacharelado em Medicina Veterinária (R$ 4.180,00)
6 – Bacharelado em Fisioterapia (R$2.370,00)
7 – Bacharelado em Engenharia Elétrica (R$2.250,00)
8 – Ciência Contábeis (R$1.500,00)
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