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Apresentação 

  

  O Programa Faculdade Guarulhos tem como finalidade a concessão de 

bolsas de estudo integrais em cursos de graduação nas Instituições de Educação 

Superior (IES) privadas da cidade. Criado pela Prefeitura de Guarulhos em 2021 por 

meio da Lei nº 7.953, de 30/11/2021 e regulamentado pelo Decreto nº. 38612 de 

21/12/2021, o Programa credencia IES privadas para oferecerem bolsas de estudo 

custeadas por recursos próprios municipais. As bolsas de estudo serão concedidas 

aos munícipes de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, com renda familiar 

máxima de dois salários mínimos. 

  O Programa conta com um sistema de seleção informatizado, que confere 

transparência e segurança ao processo seletivo.  

  Na primeira etapa, os candidatos serão selecionados por meio de 

vestibular da IES credenciada escolhida pelo candidato e pela condição 

socioeconômica informada no momento da inscrição e opção pelo Programa. As IES 

enviarão as informações e o resultado do vestibular para a Coordenação do 

Programa, onde as listas serão unificadas, gerando a Classificação Inicial e a lista de 

convocados para a segunda etapa. 

  Na segunda etapa do processo seletivo, ocorrerão as entrevistas de 

triagem e haverá a análise da condição socioeconômica por meio da entrega da 

documentação para a devida comprovação das informações que serão utilizadas 

para a Classificação Final.  

  Na etapa final, os 50 candidatos com maior pontuação para cada curso 

terão seus nomes divulgados no Diário Oficial de Guarulhos e no site do Programa, 

para assinatura do Termo de Adesão ao Programa e matrícula na IES escolhida. 

Veja a seguir mais informações sobre o Programa e o Processo Seletivo. 

      Boa sorte! 

Coordenação do Programa 
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1. Calendário 
 

Período ATIVIDADES 

Até 18/02/2022 Período de inscrição e realização do vestibular na IES credenciada. 

Até 24/02/2022 

Publicação da lista de Classificação Inicial (com aprovados em processo 

seletivo na IES) para entrevista de triagem e entrega da documentação 

comprobatória de condição socioeconômica. 

07 a 09/03/2022 Entrevista de triagem / Entrega da documentação comprobatória de 

condição socioeconômica. 

14/03/22 Divulgação da lista de candidatos classificados.  

15 a 21/03/22 Período de recursos referentes à entrevista de triagem. 

23/03/2022 Divulgação de lista de candidatos habilitados para a matrícula na IES em 

que realizou o vestibular.  

23 a 26/03/22  Previsão de matrícula - 1ª Chamada e início das aulas (conforme a IES 

escolhida). 

28/03/22 
Previsão para 2ª Chamada para vagas remanescentes (conforme a IES 

escolhida). 

 *Datas previstas - poderão ser alteradas 

 

2. Cursos e Vagas 

 Veja abaixo os cursos ofertados neste processo seletivo, número de vagas e 
duração. 

 

CURSO 
Qtde. 

(Etnia/Cor) 
Qtde.   
(PcD) 

Qtde. Ampla 
Concorrência 

TOTAL 
VAGAS 

ANOS DE 
DURAÇÃO 

Pedagogia  20 4 26 50 4 

Psicologia 20 4 26 50 5 

 

 Ficam garantidas a reserva de vagas referentes - etnia/cor e/ou Pessoa com Deficiência 

(PCD), que serão ofertadas de acordo com a proporcionalidade desta população (fonte 

IBGE), respeitando o artigo 3º da Lei Federal nº 12.711, de 29/08/2012. 

 

3. Como candidatar-se à bolsa? 

3.1. Verifique se sua condição socioeconômica se enquadra nos requisitos do Programa: 

a) Residir em Guarulhos, no mínimo, há dois anos; 

b) Ter renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos mensais; 
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c) Ter ensino médio completo; 

d) Não ter formação em ensino superior. 

3.2. O candidato deverá se inscrever no vestibular da IES credenciada de sua preferência e 

pedir adesão ao Programa Faculdade Guarulhos. 

3.2.1. Fique atento à divulgação das IES credenciadas pelo site:  

https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade; 

3.2.2. O candidato optante do Programa Faculdade Guarulhos será isento de taxa de 

inscrição; 

3.2.3. Fique atento aos documentos e informações exigidas pela IES na inscrição. 

3.3. O candidato deverá realizar o vestibular e ser aprovado(a), conforme as regras e datas 

da IES em que se inscreveu e acompanhar o resultado do processo seletivo na IES. 

3.3.1. Em caso de aprovação em mais de uma IES credenciada ou curso, será 

considerada a melhor pontuação. 

 

4. Etapas de Classificação  

 As etapas a seguir, poderão ser obtidas e acompanhadas nos canais oficiais da 

Prefeitura, como Diário Oficial e site da Prefeitura de Guarulhos. 

4.1. Classificação Inicial   

4.1.1. As IES enviarão para a Coordenação do Programa os dados dos candidatos 

aprovados, além de informações do resultado de seus respectivos vestibulares, tais 

como: 

a) Identificação da IES; 

b) Quantidade de questões do vestibular aplicado; 

c) Quantidade de acertos das questões do vestibular aplicado; 

d) Percentual de acertos; 

e) Nota da redação; 

f) Etnia/cor;  

g) Se é pessoa com deficiência (PCD). 

 

4.1.2. As informações das IES serão unificadas por meio de um sistema de seleção 

informatizado que aplicará os critérios de classificação e desempate do Programa, 

conforme segue: 

a) Menor renda per capita; 

b) Maior nota da redação; 

https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade
https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade
https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade
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c) Ser mulher chefe de família; 

d) Ser beneficiário de programa social; 

e) Maior idade; 

f) Ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola         

privada com bolsa integral da instituição. 

4.1.3. Logo após, será divulgada a lista de Classificação Inicial com os 100 primeiros 

colocados de cada curso que serão convocados a comparecer para o processo de 

Entrevistas de Triagem. Esta lista será composta por cinquenta nomes referentes às 

vagas disponíveis do Programa para cada curso, mais os nomes para cadastro de 

reserva, a fim de garantir o preenchimento das 50 vagas iniciais.  Portanto, este cadastro 

de reserva é exclusivo para o ano letivo de 2022. 

4.2. Entrevistas de Triagem: 

4.2.1. Os candidatos relacionados na Lista de Classificação Inicial deverão comparecer 

em local e hora marcados levando os  documentos descritos no item 5 deste manual. 

Os  menores de 18 anos deverão comparecer acompanhados dos pais ou responsável 

legal; 

4.2.2. Na Entrevista de Triagem serão confirmadas as informações iniciais prestadas na 

inscrição do vestibular da IES e apresentados  dados complementares sobre 

situação familiar, condições de moradia, entre outros. No momento dessa entrevista é 

fundamental que o candidato entregue os documentos que comprovem as informações 

prestadas e o perfil socioeconômico do candidato; 

4.2.3. A elaboração do roteiro adotado para a Entrevista de Triagem levou em conta os 

critérios técnicos de vulnerabilidade socioeconômica, respeitando a Política Nacional da 

Assistência Social e a composição do formulário do Cadastro Único Para Programas 

Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 

4.3. Classificação Final 

4.3.1. A partir das informações obtidas nas entrevistas de triagem, o sistema 

informatizado aplicará os critérios de classificação e desempate, na ordem abaixo: 

a) Estar em situação de vulnerabilidade social; 

b) Residir de aluguel e/ou fazer parte de programa habitacional; 

c) Ter menor renda per capita familiar; 

d) Ser mulher chefe de família; 

e) Ser beneficiário de programas sociais; 



Prefeitura de Guarulhos 

Programa Faculdade Guarulhos 

 

6 

f) Ter idade maior; 

g) Ter maior número de integrantes do grupo familiar; 

h) Ter melhor nota na redação do processo seletivo / vestibular; 

i) Residir em região da cidade com menor Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH; 

j) Residir por mais tempo em Guarulhos.     

 

4.3.2.  O candidato deverá acompanhar a divulgação do resultado das entrevistas de 

triagem para a comprovação de sua condição socioeconômica, no site:  

https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade; 

4.3.3. Após a divulgação do resultado da triagem, o candidato que não for habilitado 

poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, junto à Escola de Administração 

Pública Municipal - ESAP, onde serão julgados; 

4.3.4. Por fim, será divulgada a Lista Final de Candidatos Habilitados. O candidato 

que constar nesta lista estará apto para efetuar a Adesão ao Programa e a Matrícula nas 

IES credenciadas. É importante o candidato habilitado observar o seguinte: 

a) A Lista Final de Candidatos Habilitados trará os nomes dos 50 primeiros 

classificados para cada curso e informações sobre como se dará a assinatura 

do Termo de Adesão ao Programa e a efetivação da matricula;  

b) O candidato habilitado deverá assinar o Termo de Adesão ao Programa com 

o Município, tornando-se a partir desse ato bolsista do Programa; 

 

5. Relação de documentos comprobatórios (somente para os candidatos convocados 

para a Entrevista de Triagem) 

5.1. O candidato convocado para Entrevista de Triagem deverá comparecer, apresentando 

obrigatoriamente, o original de sua documentação, conforme segue: 

a) RG e CPF ou CNH; 

b) Certificado de conclusão do ensino médio em escola pública, ou histórico 

escolar do ensino médio em que conste a conclusão do curso, ou declaração 

emitida pela instituição de ensino devidamente assinada e carimbada; 

c) Se foi bolsista integral em escola particular, além dos documentos do item b, 

acima, trazer documentação comprobatória da bolsa; 

d) Carteira de Trabalho; 

e) Além dos documentos citados acima, o candidato poderá levar ainda, 

certidões/documentos que ajudem a comprovar outras situações que 

componham o perfil social, econômico e étnico cultural. 

https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade
https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade
https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade
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5.2. Para comprovar que o candidato reside em Guarulhos, no mínimo há 2 (dois) anos, 

deverá apresentar quaisquer dos documentos originais abaixo: 

a) Conta de água, luz, gás, telefone fixo ou celular, TV por assinatura, internet, 

carnê de IPTU, fatura de cartão de crédito ou boletos - com datas atuais e de, 

no mínimo, 2 (dois) anos (ano de 2020 ou anterior e atual) - em nome do 

candidato, cônjuge/companheiro(a) ou pais/responsável(eis), caso viva com 

eles); ou 

b) Escritura de imóvel ou documento de financiamento imobiliário em nome do 

candidato, cônjuge/companheiro(a) ou pais/responsável(eis), caso viva com 

eles); ou 

c) Em caso de moradia cedida, apresentar comprovante de residência e 

declaração de próprio punho do proprietário do imóvel informando a data de 

início da cessão do imóvel. 

5.3. Para comprovar a renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos mensais, o 

candidato poderá, conforme os casos em que se enquadrar, apresentar os 

documentos relacionados a seguir:   

a) Informar o número do  RG e CPF de todos os moradores do imóvel, 

preferencialmente trazer uma fotografia digitalizada dos documentos; 

b) Número de Inscrição no CadÚnico - Cadastro Único Social/Número de 

Identificação Social (NIS);   

c) Carteira de trabalho e/ou demonstrativo de pagamento de todos que residem 

no imóvel e exercem atividade remunerada (de janeiro/2022 e fevereiro/2022); 

d) Documento dos veículos dos membros que compõem a renda familiar, 

preferencialmente trazer uma fotografia digitalizada dos documentos ; 

e) Em caso de pensão alimentícia, documento de decisão judicial determinando o 

pagamento da mesma e extrato atual da conta bancária determinando o valor 

da mesma; 

f) Informe de rendimentos para a Declaração de Imposto de Renda de todos os 

moradores da residência; 

g) Se os pais do candidato, o candidato ou cônjuge/companheiro(a) forem 

aposentados, pensionistas ou afastados, apresentar comprovante do INSS; 

h) Se os pais do candidato, o candidato ou cônjuge/companheiro(a) forem 

autônomos ou profissionais liberais, apresentar declaração de renda feita por 

contador (DECORE) com firma reconhecida; 

i) Extrato bancário dos últimos 90 dias dos membros da residência que possuam 

conta corrente. 
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5.4. Para comprovar que reside de aluguel e/ou faz parte de programa habitacional / 

financiamento, apresentar: 

a) Contrato de aluguel reconhecido em cartório (em nome do candidato, cônjuge, 

companheiro(a),  pais ou responsáveis da unidade familiar, caso viva com 

eles); 

b) Contrato de programa habitacional/ financiamento (em nome do candidato, 

cônjuge, companheiro(a) ou pais, ou responsáveis da unidade familiar, caso 

viva com eles). 

5.5. Para comprovar condição de concorrer as vagas reservadas (Lei Federal n° 

12.711/2012), o candidato deverá: 

a) No caso dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para os  

autodeclarados pretos, partos e indigenas, preencher e assinar documento de 

autodeclaração no momento da entrevista de triagem; 

b) Pessoa com deficiência (PCD), segundo o art. 2° da Lei 13.146, levar 

documentos originais comprobatórios da deficiência, tais como: laudos e 

exames. 

5.6. Migrantes, refugiados, apátridas, exilados, portadores de Visto Humanitário e vítima do 

tráfico de pessoas ou do trabalho análogo à Escravidão, em situação de vulnerabilidade, 

o candidato poderá:  

a) Apresentar documento original de comprovante do Ministério da Cidadania 

(extinto Ministério do Trabalho) ou da Defensoria Pública ou do CRAS ou de 

qualquer serviço social que o acolheu. 

6. Canais de Comunicação com a Prefeitura 

 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenação do Programa, disponibiliza os 

seguintes canais de atendimento sobre o Programa: 

a) Site https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade; 

b) Endereço eletrônico: faculdadeguarulhos@guarulhos.sp.gov.br; 

c) Número de telefone: (11) 2408-1183. 

 

7. Obrigações do Bolsista 

 O bolsista deverá cumprir com suas responsabilidades, constantes no Termo de Adesão, 

que será assinado após a matrícula na IES. Em casos excepcionais de dificuldade no 

cumprimento dessas obrigações, deverão ser utilizados os canais de comunicação da Prefeitura 

informados no Item 6 deste Manual. 

https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade
mailto:faculdadeguarulhos@guarulhos.sp.gov.br
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 Dentre as obrigações do bolsista, estão: 

 

a) Manter seus dados atualizados junto à IES e Prefeitura; 

b) Informar à IES e à Prefeitura, imediatamente, em caso de desistência ou 

ausências superiores há 10 dias corridos; 

c) Manter a frequência e nota mínimas exigidas pelas IES em todas as 

disciplinas; 

d) Cumprir horas de serviço voluntário, conforme disposto no artigo 10º da Lei nº 

7953/2021. 

 

8. Direitos do Bolsista na IES 

 Durante a vigência da Bolsa, o bolsista deverá observar questões da rotina de sua vida 

acadêmica, dentre elas estão: 

a) O bolsista contará com um Responsável pelo Programa na IES na qual estiver 

estudando, o mesmo estará disponível e apto a atender ou encaminhar as 

possíveis demandas dos alunos bolsistas, como: tratar dos procedimentos de 

rotina com relação a sua bolsa e seu curso ou obter informações e solucionar 

dúvidas importantes para o seu dia a dia acadêmico; 

b) A bolsa de estudo não cobre disciplinas que não constam do currículo regular 

do curso, taxas para expedir documentação ou quaisquer outros gastos 

adicionais, como: disciplinas realizadas em classe especial e de regime 

especial de estudo e dependências (DP) adquiridas pelo estudante ao longo do 

curso; 

c) O bolsista receberá da IES todos os meios e materiais disponíveis aos alunos 

na instituição, acessíveis tanto de forma presencial quanto on-line, inclusive, 

sem cobranças adicionais sobre materiais, acessos, aplicações de avaliações, 

mesmo substitutivas. 

 

9. Caráter da Bolsa de Estudo 

9.1. A bolsa de estudo do Programa Faculdade Guarulhos é um benefício concedido na 

forma de desconto integral sobre os valores cobrados pelas instituições de ensino 

privadas e refere-se à totalidade das semestralidades escolares. A bolsa é um benefício 

concedido ao munícipe aprovado em processo seletivo e por meio de avaliação 

socioeconômica pela Prefeitura de Guarulhos e não está condicionada a nenhuma forma 

de restituição monetária à municipalidade, ou seja, concluído o curso o bolsista não fica 

devendo nada aos cofres públicos; 

9.2. A duração da bolsa de estudo será correspondente à duração regular do curso, podendo 

ser prorrogada por até dois semestres, mediante solicitação do estudante e com a 

anuência da IES na qual esteja matriculado (Art. 7º da Lei nº 7953). No entanto, ao 

concluir o curso, o estudante deverá ter a bolsa encerrada, não podendo utilizar os 
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semestres restantes para outros cursos ou especializações; 

9.3. Não é permitida a acumulação de bolsas, conforme o parágrafo único do Art. 1º da Lei n° 

7953/2021, tampouco realizar transferências de cursos, turmas ou IES; 

9.4. Para licença gestante, afastamento por doenças e demais procedimentos deverá ser 

observado o estabelecido na Lei nº 6.202/1975 ou legislação apropriada vigente, sendo 

analisado caso a caso, mediante comprovação da condição do bolsista. 

 

10. Suspensão, Trancamento, Cancelamento e Encerramento de Bolsa 

 

10.1.  Suspensão: a bolsa de estudos poderá ser suspensa para análise a qualquer tempo, no 

caso de ausência do aluno superior a 10 dias corridos, ou caso seja caracterizada a 

evasão do bolsista; 

10.2.  Trancamento: o trancamento de matrícula poderá ser realizado, desde que não 

ultrapasse dois semestres da duração regular do curso, ficando a bolsa suspensa neste 

período; 

10.3.  Cancelamento: a bolsa de estudos poderá ser cancelada nos seguintes casos: 

a) Não realização de matrícula no período letivo correspondente ao primeiro  

semestre de usufruto da bolsa, ou seja, o bolsista é contemplado com a bolsa, 

mas não comparece à instituição para efetivar a sua matrícula; 

b) Se o bolsista se matricular em outro curso ou instituição de ensino superior, 

durante a vigência da bolsa; 

c) Se houver  desistência injustificada do bolsista;  

d) Se for constatada acumulação de bolsas de estudo; 

e) Inidoneidade na documentação apresentada ou falsidade de informação 

prestada pelo bolsista, a qualquer momento; 

f) Por ordem ou decisão judicial; 

g) Por falecimento do bolsista. 

 

10.4.  Encerramento: A bolsa de estudos será encerrada automaticamente nas seguintes 

situações: 

a) Com a conclusão do curso no qual o bolsista está matriculado; 

b) No caso do bolsista não finalizar o curso no prazo máximo definido em Lei. 

Neste caso as possíveis despesas passarão a ser de responsabilidade 

exclusiva do aluno. 
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10.5.  O enquadramento nos itens acima, assim como as possíveis sanções previstas na Lei 

nº. 7953/21, serão analisadas, caso a caso, pela Coordenação do Programa. 

11. Descontinuidade do Programa 

11.1.  A Lei n° 7953/2021 em seu Art. 4°, garante ao bolsista a permanência no curso até a 

sua conclusão, mesmo em caso de descontinuidade do programa por parte da Prefeitura 

de Guarulhos.   

12. Visitas da Assistência Social da Prefeitura 

12.1.  Conforme Art 5°, inciso III da Lei n° 7953/21, a Prefeitura de Guarulhos, para fins de 

acompanhamento e fiscalização poderá realizar visitas domiciliares aos bolsistas com 

base nas informações da Triagem de Comprovação Socioeconômica, a qualquer tempo. 

13. Considerações Finais 

13.1.  As informações e documentos legais pertinentes ao Programa Faculdade Guarulhos, 

poderão ser solicitadas para possíveis consultas junto à Coordenação do Programa 

pelos canais de comunicação constantes no item 6 deste Manual; 

13.2.  A Publicação deste Manual marca o encerramento do Credenciamento das IES que 

poderão receber bolsistas no ano letivo de 2022, conforme itens 7.3 e 7.4 do Edital de 

Chamamento para Credenciamento das IES 01/22-DLC. As IES que forem credenciadas 

após a publicação deste Manual estarão habilitadas para as turmas dos anos seguintes, 

desde que mantenham as condições habilitatórias; 

13.3.  Os casos omissos deste manual ou em qualquer documento referente ao Programa 

deverão ser remetidos diretamente à Coordenação do Programa pelo e-mail: 

faculdadeguarulhos@guarulhos.sp.gov.br. 

mailto:faculdadeguarulhos@guarulhos.sp.gov.br

