
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 01/2021

O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚ-
BLICO as normas e os procedimentos do PROCESSO SELETIVO que realizará nos termos da
Lei n° 8.475/2019 e legislação pertinente (conforme Decretos nsº 20.826/2020 e 21.250/2020), para
a concessão de bolsas de estudos para alunos de Instituições de Ensino Médio Técnico-Profissiona-
lizante da Área Agrícola, interessados para o ano letivo de 2021.

A divulgação oficial de todas as etapas referentes ao Processo Seletivo dar-se-á por meio de editais 
e/ou avisos publicados nos seguintes meios e locais:

a) no Diário Oficial Eletrônico do Município de Caxias do Sul; e
b) na Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, localizada 
na Rua Moreira César, nº 1686, Bairro Pio X, em Caxias do Sul/RS; e
c) no site do Município de Caxias do Sul: www.  caxias.rs.gov.br/servicos/agricultura

É responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste processo sele-
tivo pelos meios e locais de divulgação supracitados.

                                                     CAPÍTULO I - DAS VAGAS

1.1. O processo seletivo visa à seleção de alunos para a concessão de 50 bolsas de estudos com o 
valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, para o ano letivo de 2021.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES

2.1. A inscrição no presente processo seletivo implica na expressa aceitação das condições esta-
belecidas neste Edital e seus anexos, não podendo o candidato alegar desconhecimento.

2.2. As inscrições para o processo seletivo SERÃO GRATUITAS.

2.3. As inscrições serão realizadas através do envio de toda a documentação solicitada em um único
e-mail, constando no assunto o nome completo do candidato e no corpo do e-mail nome completo
do candidato, RG e CPF.  e-mail: bolsaagricola@caxias.rs.gov.br

2.4. As inscrições deverão ser enviadas a partir do dia 01 de março de 2021 até o dia 10 de março
de 2021, através de formulário próprio e mediante a anexação da documentação exigida.

2.5. O candidato receberá um e-mail comprovando o recebimento de sua inscrição.

2.6.  O candidato portador de necessidades especiais deverá informar tal condição no momento da
matrícula. É assegurado 10% (dez por cento) das bolsas de estudos às pessoas com deficiência, con-
forme categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações. 

2.7. A pessoa com deficiência que não declarar esta condição no momento da inscrição, não poderá 
invocá-la futuramente em seu favor.
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2.8. O candidato que desejar concorrer às bolsas com o direito a reserva de vagas para pessoas com
deficiência deverá declarar no formulário, no ato da inscrição, e preencher o requerimento (Anexo
I) como PESSOA COM DEFICIÊNCIA”, com as informações necessárias e anexando o LAUDO
MÉDICO.

CAPÍTULO III - DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO

3. O candidato deverá anexar os seguintes documentos para realizar a inscrição:

a) comprovante de endereço residencial; 
b) comprovante de matrícula em instituição de ensino médio técnico profissionalizante da área agrí-
cola;
c) declaração de rendimentos do núcleo familiar, ou seja, das pessoas que vivem na mesma residên-
cia, provenientes da agricultura, expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares
de Caxias do Sul ou Sindicato Rural, e/ou
d) declaração de rendimentos do núcleo familiar com vínculo empregatício, mediante apresentação
da última folha de pagamento; e/ou
e) declaração comprobatória de rendimentos do núcleo familiar para o caso de rendimentos autôno-
mos ou pró-labore, expedida por profissional contábil devidamente habilitado;
f) formulário de inscrição preenchido, conforme modelo disponibilizado no site:
www.  caxias.rs.gov.br/servicos/agricultura
g) cópia dos documentos do candidato: RG e CPF
h) cópia dos documentos dos pais ou responsáveis: RG e CPF

3.1. Será nula a inscrição feita com dados errados, falsos ou em desacordo com as previsões deste
Edital, sendo de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados fornecidos.

3.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e
pré-requisitos para a inscrição, conforme disposto nos itens 3 e 5 do presente Edital.

3.3. É de total responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas na ficha de
inscrição e o preenchimento dos requisitos conforme os itens 3 e 5 do presente Edital.

3.4. A inscrição para o Processo Seletivo não assegura a bolsa de estudos ao candidato para o ano
letivo de 2021, devendo o mesmo atender às normas emitidas pelo Edital e legislação pertinente.

CAPÍTULO IV - DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1. A partir do dia 17 de março de 2021 será divulgado edital com a lista preliminar das inscrições.
O candidato que não tiver a sua inscrição homologada poderá interpor recurso  no prazo 02 dias
úteis. 

4.2. A lista com a homologação das inscrições será divulgada a partir do dia 22/03/2021.

4.3. Se mantida a não homologação, o candidato será eliminado do processo seletivo.
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CAPÍTULO V - DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO E APROVAÇÃO

5. O Processo Seletivo consistirá na avaliação dos seguintes requisitos dos candidatos:

a)  devem estar  matriculados  em instituição  de  ensino  médio  técnico  profissionalizante  da área
agrícola;
b) devem residir na área rural do Município de Caxias do Sul conforme o Plano Diretor, há mais de
03(três) anos;
c) tenham mais de 70% (setenta por cento) da sua renda familiar oriunda da agricultura.

5.1.  Na apuração das condições econômicas do candidato será verificado a soma dos salários e
outras fontes de renda de todas as pessoas do mesmo núcleo familiar, ou seja, aquelas que vivem
juntas na mesma residência, sendo classificado os candidatos que tenham a menor renda familiar
per capita.

5.2. As bolsas de estudos serão direcionadas de acordo com a ordem decrescente obtida com base
na menor renda familiar per capita.

5.3. Na hipótese de igualdade financeira entre os candidatos, o desempate processar-se-á pela data
de nascimento do candidato (do mais velho para o mais novo).

5.4. Após aplicação de todos os critérios, se o empate ainda persistir, será realizado o sorteio em ato
público, a ser divulgado por Edital, cujo resultado definirá a classificação final do processo seletivo

5.5.  A lista  de contemplados com a bolsa no processo seletivo será divulgada oficialmente por
edital, 01 de abril de 2021 apresentando os candidatos selecionados em ordem alfabética, incluídas
as pessoas com deficiência, caso exista.

CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS

6. O  candidato  poderá  interpor  recurso,  a  contar  do  primeiro  dia  útil  subsequente  do  ato  da
divulgação oficial da listagem dos contemplados com a bolsa, tendo o prazo de 02 (dois) dias úteis
para recorrer.

6.1. Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  à  Secretaria  Municipal  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento,  presencialmente  ou  pelo  e-mail:  bolsaagricola  @caxias.rs.gov.br,  por  meio  de
requerimento escrito, datado e assinado pelo candidato, contendo os seguintes dados:

a) nome do candidato e CPF;
b) número de inscrição;
c) exposição detalhada do pedido de revisão.

6.2. Recursos  que  não  possuírem  os  dados  anteriormente  descritos  e  que  não  estiverem
fundamentados  com  argumentação,  serão  desconsiderados.  Recursos  fora  do  prazo  e/ou  das
especificações estabelecidas neste Edital serão preliminarmente indeferidos.
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6.3. O Município de Caxias do Sul não se responsabiliza por recursos não recebidos por motivos de
ordem técnica do computador do candidato, falhas de comunicação, congestionamentos de linhas,
ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

6.3. O resultado da análise do(s) recurso(s) serão divulgados na data de 08/04/2021.

6.4. Findando o período recursal, caso haja, os candidatos contemplados deverão assinar o Termo de
Compromisso/Contrato com a SMAPA no prazo de 2 (dois) dias úteis, tendo o direito ao valor da
bolsa, iniciando no mês subsequente ao fim dos trâmites de seleção.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

7. Perderá o benefício da bolsa de estudos o candidato selecionado que for reprovado no ano letivo,
bem como, se deixar de atender os seguintes requisitos:
a) deixar de residir na área rural do Município de Caxias do Sul/RS; e
b) não ter mais de 70% (setenta por cento) da sua renda familiar oriunda da agricultura.

7.1.  Deverá  restituir  ao  Município,  acrescido  de  juros  e  atualização  monetária,  o  valor
correspondente a todos os benefícios recebidos relativos a bolsa, sob pena de inscrição em Dívida
Ativa no setor de Arrecadação, nos seguintes casos:
a) desistência do curso técnico sem razão justificada e aceita pelo Município; e
b) não cumprimento do compromisso firmado.

7.2. As bolsas de estudos oferecidas através deste Edital têm validade apenas para o ano letivo de
2021.
7.3. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo seletivo, dispostas
neste edital, seus anexos e, em outros editais a serem publicados.
7.4.  Os  casos  omissos  serão  dirimidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento - SMAPA e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR.

Caxias do Sul, 26 de fevereiro de 2021.

                                                        
 

              
  Rudimar José Menegotto

                Secretário Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
                                                   Caxias do Sul/RS
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONCORRER AS BOLSAS DE ESTUDOS

Nome do Candidato (a): ______________________________________________________

Data de Nascimento: ___/____/_____/ RG: ________________________________ (   ) Cópia Doc.

Pessoa com Deficiência (   ) Sim (   ) Não  CPF: ____________________________(   ) Cópia Doc.

Endereço: _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________(   ) Cópia Compr.

Nome dos Pais ou Responsáveis: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

CPF dos Pais ou Responsáveis: ______________________________________________________

___________________________________________________________________(   ) Cópia Docs.

Nome da Instituição de Ensino: ______________________________________________________

__________________________________________________________________(   ) Comp. Matr.

Origem da Renda Familiar: ___________________________________________ (   ) Decl. Renda

Telefone(s) Contato: ______________________________________________________________

1. A classificação dos candidatos será realizada através da divisão da renda bruta mensal familiar
declarada pelo número de membros (renda per capita familiar).
2. O aluno que receber a bolsa auxílio terá a permanência do benefício condicionada a:
* solicitação de renovação anual da bolsa mediante apresentação da documentação solicitada, sendo
que deverá manter as condições estabelecidas;
* aprovação em todas as disciplinas mediante apresentação de documento comprobatório emitido
pela Instituição;
* O não atendimento a quaisquer das condições estabelecidas ensejará o cancelamento da bolsa e,
no caso de desistência do curso técnico, sem razão justificada e aceita pelo Município, o aluno
deverá devolver o valor da bolsa concedida, acrescido de juros e atualização monetária, sob pena de
inscrição em Dívida Ativa na Divisão de Arrecadação e Cadastro.

    Caxias do Sul____/_____/ 20_____.  
  

__________________                ___________________                
 Candidato                                   Pais/Responsável                                
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                                                             ANEXO I

                              REQUERIMENTO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 

Nome do candidato:________________________________________________________________

Data de nascimento: ____/ ___ /____ RG: _____________________ CPF: ___________________ 

Candidato às bolsas de estudos com o valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para o 
ano letivo de 2021.
  

Vem REQUERER concorrer como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, tendo apresentado LAUDO 
MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 

Tipo de deficiência de que é portador: 
__________________________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID): 
_____________________________

 Nome / CRM do Médico Responsável pelo laudo: 
_________________________________________________ 

Declaro que tomei conhecimento das exigências deste Edital e que as informações por mim presta-
das são verdadeiras. 

Caxias do Sul, _____ de _______________ de 20_____.

                                   _________________________________________ 

Assinatura do Candidato
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE RECURSO

NOME DO CANDIDATO: 
__________________________________________________________

 Nº DA INSCRIÇÃO:______________________________________________________________

CPF: ______________________________________

INSTRUÇÕES: Entregar o recurso no prazo marcado por Edital, na Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento – SMAPA, localizada na Rua Moreira César, nº 1686, Bairro Pio
X, em Caxias do Sul/RS, em dias úteis, em horário comercial, pelo próprio candidato ou por pessoa
por ele autorizada.

O recurso deverá ser datilografado, digitado ou escrever em letra de forma (clara e legível), de acor-
do com as especificações estabelecidas no Edital;

Identificar-se e apresentar fundamentação lógica e consistente no recurso com as devidas compro-
vações que pretende alegar.

Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso.

 Data: ____/____/____ 

___________________________________
Assinatura do candidato /Responsável
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº. 01/21  
 RECURSO ADMINISTRATIVO

Justificativa do candidato – Razões do Recurso
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu,  ___________________________________________________________,

brasileiro  (a),  portador  (a)  da  Identidade  nº  ____________________________e  CPF  nº

_______________________________,  declaro  que  resido   no  endereço

______________________________  nº  __________,  bairro  ______________________  e  CEP:

_________________, para devidos  fins de provas junto à  Secretaria  de Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento de Caxias do Sul – SMAPA.

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na

sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal.

_____________________________, _________/_________/__________.
Local                                                Data

___________________________________________________
Assinatura do Declarante
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DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
(terceiros)

Eu,_________________________________________________________________

_____,  residente  à  ___________________________________________________

_____________,Cidade _____________________ UF_____ CEP: ___________ - ______,

CPF nº ______________________ RG nº ______________ Órgão Exped. ____________, Declaro,

a pedido do (a) interessado (a) e para fins de provas junto à Secretaria de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento  de  Caxias  do  Sul  -  SMAPA  que  o  (a)  Sr.  (a)

________________________________________________________________________________

____________ reside neste endereço.

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção

penal prevista no art. 299 do Código Penal.

_____________________________, _________/_________/__________.
Local                                                Data

___________________________________________________
Assinatura do Declarante

Observações: 
I. Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante.
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