
      

PORTARIA 09/2019 

Constitui Comissão Interna de Bolsa Social (CIBS) para análise dos 

processos de renovação de bolsas e de seleção de candidatos a 

novas bolsas assistenciais para ano letivo de 2020. 

O Diretor do Colégio La Salle Carmo, no uso das atribuições que lhe faculta o artigo 43 do Regimento Escolar 

e considerando os termos da Lei 12.101/09 e a necessidade de constituição de comissão interna para acom-

panhamento e validação dos processos de renovação das bolsas sociais vigentes e de seleção de candidatos 

para novas bolsas sociais para o ano de 2020, RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir Comissão Interna de Bolsa Social (CIBS), que terá como função estabelecer, acompanhar e 

validar os processos de renovação de bolsas sociais vigentes e de concessão de novas bolsas sociais para 

o ano de 2020. 

Art. 2º - A Comissão Interna de Bolsa Social (CIBS) fica constituída pelos colaboradores abaixo relacionados: 

Nome CPF Cargo na Unidade Educativa 
Função na 

CIBS 

Ir Roberto Carlos Ramos 034.471.089-08 Diretor  

Ir Ivan José Migliorini 171.048.400-44 Vice-Diretor  

Adriana Steinmetz 564.490.110-68 Supervisora Pedagógica  

Denise Hentges 964.455.210-53 Supervisora Administrativa Coordenador 

Rosane Gomes de Lucena 379.685.800-72 Coordenadora Pedagógica  

Liane Kolling 376.862.910-49 Coordenadora Pedagógica  

Pablo Vagner Pereira 000.959.550-38 Coordenador de SCT  

Wanderson Frigotto Fernandes 968.775.530-04 Coordenador de SCT  

Daniela Biondo 836.544.370-87 Coordenador de SCT  

Fernanda Canete Vebber 753.569.700-30 
Serviço de Orientação 

Educacional 
 

Kassiana Boeck 020.678.630-10 
Serviço de Orientação 

Educacional 
 

Solene de Souza Borges 470.918.270-15 
Serviço de Orientação 

Educacional 
 

Ir Lauro Bohenberger 105.415.510-00 Irmão  

Ir William Malmann 074.765.709-28 Coordenador de Pastoral  

Art. 3º - A referida Comissão Interna de Bolsa Social (CIBS) terá como atribuições: 

I - Estabelecer e acompanhar o cronograma estabelecido e informado no edital de renovação de bolsas vi-

gentes e no edital de seleção de novos bolsistas, referente à abertura e fechamento de processos, e zelar 

pelo seu cumprimento; 



      

II - Instituir número de inscrições que serão analisados em cada processo; 

III - Observar e conferir os procedimentos e documentação exigida, descritos no edital de bolsas de renovação 

e de seleção de novos bolsistas, zelando o instituído pela Direção de Gestão da mantenedora; 

IV - Emitir a ata de renovação de bolsas e de seleção de novos candidatos contemplados e encaminhar aos 

setores da mantida envolvidos no processo de bolsa assistencial; 

V - Preservar a transparência, evitando interferências de quaisquer origens; 

VI - Apurar, a qualquer momento, mesmo após concessão de bolsa assistencial, quaisquer indícios de irre-

gularidades no processo; 

VII - Verificar se os candidatos pré-selecionados estão inadimplentes com a escola ou não cumpriram acordo 

firmado e, em caso positivo, indeferir o processo de bolsa de estudo; 

VIII - Verificar se os alunos pré-selecionados estão inscritos no CadÚnico; 

IX - Emitir os Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

X - Encaminhar os documentos abaixo à mantenedora, em duas vias originais devidamente datadas, assina-

das e carimbadas: 

a) Portaria de Nomeação da CBIS; 

b) Edital de renovação/seleção de bolsa assistencial; 

c) Ata de renovação de bolsas e ata de seleção de novos candidatos, com a relação dos bolsistas contem-

plados com bolsas assistenciais para o ano de 2020; 

d) Relação dos bolsistas que efetuaram a renovação de suas matriculas (ativos) com os devidos percentuais 

concedidos. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, sendo revogadas todas as disposições em contrário. 

Caxias do Sul, 23 de agosto de 2019. 

 

 

Ir Roberto Carmos Ramos 

Diretor 

 


