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Edital para processo de seleção de Alunos Universitários para concessão de auxílio 

transporte regulamentado através da Lei nº 1.840/2017. 

 

EDITAL SEMED Nº 003/2018 

 

O Município de CASIMIRO DE ABREU - RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

- SEMED, no uso de suas atribuições legais e considerando as decisões proferidas pela 

comissão organizadora deste edital, faz saber que, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, 

estarão abertas as inscrições para os Alunos Universitários para concessão de auxílio 

transporte regulamentado através da Lei nº 1.840/2017.  O benefício contido na 

referida Lei obedecerá as regras contidas neste Edital e na legislação vigente. 
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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Compreende-se como processo de seleção: a inscrição, classificação e a convocação para 

assinatura do Termo de Compromisso, nos termos deste edital. 

1.2. A inscrição ocorrerá na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (Rua Valdenir Heringer 
da Silva, nº 107, Centro – Casimiro de Abreu), no Centro Administrativo Municipal Célio 
Sarzedas, Av. Amaral Peixoto, s/nº, Vila Campo Alegre - Barra de São João, nos dias 22 e 23 
de fevereiro, de 9h às 17h, não havendo prorrogação deste prazo. 

1.3. O resultado parcial com a classificação estará disponível para consulta e eventuais 

recursos na Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e no 

Centro Administrativo Municipal Célio Sarzedas, no dia 1º/03/2018, de 9h às 17h, e também 

no site da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu (www.casimirodeabreu.rj.gov.br). 

2. ELABORAÇÃO DO EDITAL: 

2.1. A Comissão Organizadora deste edital é composta por representantes nomeados pela 

Portaria n° 002/2018 que encontra-se afixada no mural da SEMED, átrio público e publicada 

no Diário Oficial Municipal. 

3. DOS CANDIDATOS 

3.1. Fará jus ao Auxílio Transporte Universitário, o estudante, classificado no processo de 

seleção, devidamente matriculado em instituições de ensino superior legalmente reconhecidas 

(MEC) e localizadas em outros municípios, com renda familiar mensal igual ou inferior a 3 

(três) salários mínimos nacional vigente. 

Parágrafo único. O processo de seleção promoverá a classificação dos inscritos para atender 

o que dispõe a Lei nº 1.840/2017.  

4. PROCESSO SELETIVO 

4.1. Compreende-se como processo de seleção: a inscrição, classificação e a convocação para 

assinatura do Termo de Compromisso, nos termos deste edital. 

4.2. Atribuições da Secretaria Municipal de Educação: 

4.2.1. Fazer a divulgação do processo seletivo; 

4.2.2. Realizar o processo, por meio de uma comissão – CAT (Comissão de Auxílio Transporte) 

nomeada pela Portaria nº 002/2018 com a seguinte composição: 

I - 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Educação; 

II - 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
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III - 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda; 

IV – 1 (um) membro representante dos estudantes universitários. 

 

4.3. Atribuições da comissão na realização do processo seletivo: 

4.3.1. Participar e monitorar as inscrições de todos os interessados; 

4.3.2. Coordenar todo o processo de inscrição, classificação, divulgação e convocação dos 

candidatos, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital; 

3.4.4. Coordenar todo o processo de seleção dos alunos universitários e assinatura do Termo 

de Compromisso a ser firmado entre o município de Casimiro de Abreu e o aluno contemplado 

ou seu responsável legal. 

5. VAGAS: 

5.1. Serão disponibilizadas inicialmente 200 vagas. 

5.2. Os candidatos serão convocados, em ordem de classificação, de acordo com as vagas 

previstas no artigo 5.1.  

5.3. Os demais alunos com perfil ficarão no cadastro de reserva e poderão ser chamados para 

receber o auxílio: havendo desistência de candidatos contemplados, afastamento, conclusão 

de curso ou ainda ampliação do número de auxílio, se houver disponibilidade orçamentária e 

financeira. 

5.3.1. Nesta situação o aluno convocado receberá as parcelas referentes ao restante do 

período letivo. 

5.4. Os candidatos devem acessar o site da prefeitura (www.casimirodeabreu.rj.gov.br) em 

1º/03/2018 para acompanhar a classificação parcial e ficar atentos ao período de recursos 

(02/03/2018) e classificação final e Convocação (06/03/2018). 

6. INSCRIÇÕES: 

6.1. Para inscrição no programa previsto na Lei nº 1.840/2017, os interessados deverão 

atender aos seguintes procedimentos: 

I - inscrever-se na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, localizada Rua Valdenir Heringer 

da Silva, nº 107 e no Centro Administrativo Municipal Célio Sarzedas, Av. Amaral Peixoto, s/nº, 

Vila Campo Alegre - Barra de São João nos dias 22 e 23 de fevereiro, de 9h às 17h; 

II - solicitar o benefício do Auxílio Transporte Universitário através do preenchimento em 

formulário próprio e numerado (Anexo I), mediante protocolo ao candidato, emitido pela 

Secretaria Municipal de Educação; 
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III - anexar à ficha de inscrição, cópia dos seguintes documentos, devendo apresentar as 

vias originais para simples conferência: 

a) Carteira de Identidade ou documento oficial com foto; 

b) CPF; 

c) Titulo de Eleitor e comprovante de votação do último pleito; 

d) comprovante de residência dos últimos 6 (seis) meses (que comprove o domicílio no 

Município de Casimiro de Abreu fornecido por concessionárias dos serviços públicos), caso 

não possua comprovante o candidato deverá apresentar Declaração de Residência conforme 

anexo III, com firma reconhecida em cartório; 

e) comprovante de matrícula ou declaração expedida pela instituição de ensino 

comprobatória da matrícula do estudante no ano letivo vigente; 

f) provar a necessidade do auxílio (carteira de trabalho, contracheque, recibo de pagamento, 

Imposto de Renda e demais documentos idôneos e sujeitos a avaliação do CAT ou 

Declaração de rendimentos, conforme Anexo IV, com firma reconhecida em cartório de todos 

os membros da família); 

g) comprovante de escolaridade anterior em instituição pública ou se beneficiário de bolsa 

de estudos de 100% (cem por cento), de facultativa entrega e que servirá para atender 

critérios de desempate; 

 

6.2. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto 

preenchimento dos dados de inscrição, não cabendo recurso para sanar possíveis 

inconsistências. 

6.3. A Comissão e a SEMED não se responsabilizarão por eventuais prejuízos causados pelo 

preenchimento incorreto dos dados de inscrição. 

6.4. O comprovante de inscrição será entregue ao candidato no ato da inscrição. 

6.5. O candidato poderá efetuar apenas uma inscrição por CPF. 

6.6. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher, obrigatoriamente, todos os campos 

da ficha de inscrição. 

6.7. É requisito fundamental para a inscrição conhecer as exigências estabelecidas neste edital 

e estar de acordo com elas. 

7. CLASSIFICAÇÃO: 

7.1. No processo de classificação dos candidatos, considerar-se-ão os seguintes itens: 
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7.1.1. PONTUAÇÃO 

A pontuação só será computada com os documentos originais e atualizados. 

Nº Documento Pontuação Para uso da Comissão 

01 

Alunos comprovadamente inscritos 
no Cadastro Único com o devido 
Número de Identificação Social 
(NIS) 

04 pontos 

 

02 

Alunos comprovadamente 
beneficiados com o PROUNI 
(Programa Universidade para 
Todos) 

03 pontos 

 

03 
Alunos comprovadamente 
contemplados com 100 % (cem por 
cento) de bolsa de estudos. 

01 ponto 
 

 
TOTAL DE PONTOS DO CANDIDATO 

 

 
 

 

8. DESEMPATE: 

8.1. Serão considerados como critérios de desempate, respectivamente: 

I- aluno beneficiado com PROUNI, ou programa similar do Governo Federal; 

II - menor renda familiar; 

III - aluno com formação anterior integralmente realizada em instituição pública; 

IV - o candidato mais velho. 

 

9. DO VALOR AUXÍLIO 

9.1. O valor do Auxílio Transporte Universitário, segundo a Lei nº 1.840/2017, será de até 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

9.2. O valor do Auxílio Transporte Universitário será fixado de acordo com os seguintes 

grupos: 

Nº Centros Universitários (locais) Valor do Auxílio 

Grupo 1 
Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Campos dos 
Goytacazes 

R$ 250,00 

Grupo 2 
Macaé, Nova Friburgo, Araruama, Cabo Frio 
 

R$ 200,00 

Grupo 3 
Silva Jardim, Rio das Ostras 
 

R$ 150,00 
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9.3. Os locais que não estão previstos neste edital, estarão sujeitos a avaliação do CAT, 

passando a integrá-los após deliberação. 

 

10. DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO 

10.1 O pagamento do Auxílio Transporte Universitário, uma vez aprovado, será efetuado por 

depósito, até 5º dia útil de cada mês, em conta corrente, cujo titular da conta corrente será 

o requerente ou seu responsável legal.  

10.2. O Auxílio Transporte Universitário consistirá em 10 (dez) parcelas mensais, 

correspondente ao período letivo devendo o candidato apresentar atestado de frequência ou 

declaração da Universidade no 1º, 4º, 8º mês a partir da matrícula, para fim de controle. 

10.2.1. O aluno beneficiário do Auxílio Transporte Universitário apresentará na Secretaria 

Municipal de Trabalho e Renda entre os dias 1º e 10º dos meses 4º e 8º declaração escolar 

atualizada, a não entrega acarretará na suspensão do auxílio. 

11. CONVOCAÇÃO 

11.1. O Auxílio Transporte Universitário será concedido conforme disponibilidade financeira e 

orçamentária. 

11.2. O candidato que estiver impossibilitado de comparecer nesta fase do processo poderá 

ser representado por procurador. 

11.2.1. O procurador deverá apresentar, além da procuração, documento de identidade com 

foto, bem como a documentação do candidato exigida no ato da convocação. 

11.2.2. A procuração deverá ser elaborada de acordo com os termos previstos nos parágrafos 

1º e 2º do art. 654 do Código Civil, contendo reconhecimento da firma da assinatura do 

outorgante. 

11.2.3. Os poderes conferidos ao procurador restringem-se apenas apresentação de 

documentos para formalização da concessão do auxilio. 

11.3. A desistência do auxílio, no ato da convocação, será documentada pela comissão e 

assinada pelo candidato, sendo este reclassificado para o final da lista de classificação geral. 

11.4. Após a convocação, de acordo com o número de vagas, haverá continuidade no 

procedimento em rigorosa ordem de classificação, para suprimento das vagas ou vagas não 

preenchidas que surgirem no decorrer do ano. A convocação será realizada por telefone e/ou 

via e-mail, meios de contato que deverão ser informados no ato da inscrição.  

11.5. Caso o candidato não atenda as tentativas de contato realizadas através dos números 

de telefone e/ou e-mail informados no ato da inscrição, a comissão, após 07 dias da primeira 
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tentativa de contato, dará continuidade à convocação seguindo rigorosamente a ordem de 

classificação. 

12. DO CANCELAMENTO 

12.1. O Auxílio Transporte Universitário será cancelado nas seguintes hipóteses:  

I - houver desistência do auxílio, formalizado oficialmente pelo beneficiado; 

II - não houver o cumprimento das condições e exigências da Lei nº 1.840/2017 e do Edital 

SEMED nº 003/2018; 

III - houver interrupção ou desistência do curso; 

IV - quando a qualquer tempo for comprovado o não preenchimento das exigências contidas 

no art. 5º, inciso III, da Lei nº 1.840/2017. 

12.1.1. Fica o requerente ou responsável obrigado a informar a Secretaria Municipal de 

Educação quando da interrupção ou desistência do curso ou quando a renda do grupo 

familiar ultrapassar os limites estabelecidos na Lei nº 1.840/2017, durante o período de 

concessão do auxílio, sob pena de cancelamento do benefício e do dever de ressarcir o 

erário. 

12.2. O requerente ou responsável respondem penal e civilmente pelo conteúdo e 

autenticidade dos documentos e formulário de inscrição apresentados, conforme legislação 

vigente e compromisso firmado em termo próprio. 

12.3. A Secretaria Municipal de Assistência Social, a critério, poderá através de visita 

domiciliar, atuar de forma a apurar a situação familiar do beneficiário. 

13. DA VIGÊNCIA AUXÍLIO TRANSPORTE: 

13.1. O Auxílio Transporte Universitário consistirá no pagamento de até 10 (dez) parcelas 

mensais, correspondente ao período letivo. 

 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

14.1. A lista de classificação dos candidatos com resultado parcial será divulgada na 

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, Secretaria Municipal de Educação, no Centro 

Administrativo Municipal Célio Sarzedas e no site www.casimirodeabreu.rj.gov.br, no dia 

1º/03/2018. 

14.2. O candidato que se julgar prejudicado pela contagem de pontos poderá interpor 

recurso junto a Comissão organizadora do processo de seleção no dia 02/03/2018, de 9h às 

17h, na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda em formulário próprio (Anexo II) 
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14.3. O resultado final com a classificação e convocação para formalização será publicado no 

dia 06/03/2018, às 12h. 

14.3. O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais junto à Secretaria 

Municipal de Trabalho e Renda, enquanto estiver participando do processo seletivo, sendo de 

exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização. 

14.4. No momento da conferência dos documentos declarados no ato da inscrição, não haverá 

tempo de tolerância para providenciá-los. 

14.5. A aprovação neste processo seletivo não assegura o pagamento do Auxílio Transporte 

Universitário, mas apresenta a expectativa de ser convocado seguindo rigorosamente a ordem 

de classificação, havendo novas vagas ou disponibilidade financeira e orçamentária. 

14.6.  Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste edital. 

14.7. Os casos omissos no presente edital serão dirimidos pela comissão coordenadora 

nomeada através da Portaria Nº 002/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:educacao@casimirodeabreu.rj.gov.br
mailto:contratos.semad@casimirodeabreu.rj.gov.br


 
 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 
   

 

 
Rua Padre Francisco Maria Talles, 570. Mataruna – Casimiro de Abreu – RJ – Tel/Fax: (22) 2778-2034 – 2778-9853 

educacao@casimirodeabreu.rj.gov.br – contratos.semad@casimirodeabreu.rj.gov.br 
 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Inscrição número:  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - Edital Nº 003/2018 

Nome do Candidato: ________________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________________________ 
Município: _________________________________________________ Estado: _________ 
Telefone: ________________________ E-mail: ____________________________________ 
 
(   ) Auxílio Transporte Universitário 
 
DADOS ACADÊMICOS: 
 
Instituição: _________________________________________________________________ 
Curso: ______________________________________ Município: ______________________ 
Turno:  (   ) Integral  (   ) Vespertino (   ) Matutino  (   ) Noturno  
Quantidade de dias que estuda no campus:  ______________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

Deverão ser apresentados ORIGINAIS e CÓPIAS dos seguintes documentos (Item 6.1. do Edital) 

a) Carteira de Identidade ou documento oficial com foto; 

b) CPF; 

c) Titulo de Eleitor e comprovante de votação do último pleito; 

d) comprovante de residência dos últimos 6 (seis) meses (que comprove o domicílio no Município de Casimiro de Abreu 

fornecido por concessionárias dos serviços públicos); 

e) comprovante de matrícula ou declaração expedida pela instituição de ensino comprobatória da matrícula do estudante no 

ano letivo vigente; 

f) provar a necessidade do auxílio (contracheque, carteira de trabalho, recibo de pagamento, Imposto de Renda ou outro 

comprovante idôneo, Anexo IV, com firma reconhecida em cartório); 

g) comprovante de escolaridade anterior em Instituição Pública ou se beneficiário de bolsa de estudos de 100 % (cem por 

cento); 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

     RECIBO DE INSCRIÇÃO – PSS – Edital nº 003/2018 
 

Inscrição número:  

Candidato: ____________________________________________________________ 
 

CPF: _________________________                 __________________________________________ 
                                                                    Assinatura e matrícula do responsável pela inscrição 
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PONTUAÇÃO: 
 

A pontuação só será computada com os documentos originais e atualizados. 

Nº Documento Pontuação Para uso da Comissão 

01 

Alunos comprovadamente inscritos 
no Cadastro Único com o devido 
Número de Identificação Social 
(NIS) 

04 pontos 

 

02 

alunos comprovadamente 
beneficiados com o PROUNI 
(Programa Universidade para 
Todos) 

03 pontos 

 

03 
alunos comprovadamente 
contemplados com 100 % (cem por 
cento) de bolsa de estudos 

01 ponto 
 

 
TOTAL DE PONTOS DO CANDIDATO 

 

 
 

 

PARA COMPROVAÇÃO: 

 
___ fotocópias (cartão com o Número de identificação social, Prouni, bolsa de estudos) foram 

deixadas para comprovação.  

 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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Anexo II – Formulário para RECURSOS 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Processo de seleção para concessão de Auxílio ao Transporte aos Alunos Universitários 
residentes no município de Casimiro de Abreu - EDITAL SEMED 002/2018  
 
 
Obs.: Ler atentamente o Item X referente aos Recursos antes do preenchimento.  
 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________  
Nº DE INSCRIÇÃO:_______________________   
Nº DO RG: __________________________  
TIPO DE RECURSO: (marcar um X)  
 
(   ) CONTRA PONTUAÇÃO  
(   ) CONTRA A ELIMINAÇÃO POR DOCUMENTO INSUFICIENTE OU INCORRETA  
 
FUNDAMENTAÇÃO: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO III – Declaração de residência 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA  

 

Eu,___________________________________________________, RG nº_______________, 

data de expedição ____/____/____, Órgão ____________, CPF nº _____________________, 

venho perante a este instrumento declarar que não possuo comprovante de endereço em 

meu nome, sendo certo e verdadeiro que resido no endereço abaixo descrito: 

 

Logradouro (Rua/Avenida/Praça): ________________________________________________ 

Número: _______ Complemento: _________________ Bairro: ________________________  

Cidade: __________________________________ Estado: _______   CEP: ________________  

Telefone de Contato: (   ) _______________ E-mail: _________________________________ 

 

Por ser verdade, firmo-me.  

 

______________________________________________________________ 
Local e data 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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Anexo IV – DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 

 

 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 

 

                     

 

Eu, ______________________________________________, 

natural de ___________________________, Estado do _______________, 

profississão _________________________, ____________________ (colocar estado 

civil), portador (a) da carteira de identidade n° _________________, CPF n.º  

________________________, residente e domiciliado nesta cidade à 

____________________________________________________________________, 

declaro para os devidos fins de comprovação de Renda familiar que a renda  mensal  

de todos os integrantes onde resido é de R$ ________________________ 

(_____________________________).  

É o que tenho a declarar. 

 

 
Casimiro de Abreu, ____ de fevereiro de 2018 

 

_____________________________________________________________________ 
Rg n°                     Cpf nº 
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Anexo V – CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA LOCAL 

Divulgação do Edital 16/02/2018 Site www.casimirodeabreu.rj.gov.br 

Inscrições 22 e 23/02/2018 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 
RENDA: 

Rua Valdenir Heringer da Silva, nº 107, Centro 
– Casimiro de Abreu.  

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CÉLIO 
SARZEDAS 

End.: Av. Amaral Peixoto, s/nº, Vila Campo 
Alegre - Barra de São João 

Resultado Parcial 1º/03/2018 

Local: Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED 

Rua Padre Francisco Maria Talles, 570. 
Mataruna, Casimiro de Abreu – RJ 

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda: 
Rua Valdenir Heringer da Silva, nº 107, Centro 

– Casimiro de Abreu. 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CÉLIO 

SARZEDAS 
End.: Av. Amaral Peixoto, s/nº, Vila Campo 

Alegre - Barra de São João 
Site: www.casimirodeabreu.rj.gov.br 

Recursos 02/03/2018 
Local: Secretaria Municipal de Trabalho e 

Renda, Rua Valdenir Heringer da Silva, nº 107, 
Centro – Casimiro de Abreu de 9h às 17h. 

Resultado Final 06/03/2018 

Local: Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED 

Rua Padre Francisco Maria Talles, 570. 
Mataruna, Casimiro de Abreu – RJ 

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda: 
Rua Valdenir Heringer da Silva, nº 107, Centro 

– Casimiro de Abreu. 
Centro Administrativo Municipal Célio 

Sarzedas 
End.: Av. Amaral Peixoto, s/nº, Vila Campo 

Alegre - Barra de São João 
Site: www.casimirodeabreu.rj.gov.br 

Convocação 06/03/2018 

Pelo Site: www.casimirodeabreu.rj.gov.br 
Local para entrega de documentos 

(informados na convocação): 
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda: 

Rua Valdenir Heringer da Silva, nº 107, Centro 
– Casimiro de Abreu. 

 

 

mailto:educacao@casimirodeabreu.rj.gov.br
mailto:contratos.semad@casimirodeabreu.rj.gov.br
http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/
http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/
http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/

