
 

 

 

 

 

RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL 01/2022 

PROCESSO SELETIVO PARA RENOVAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA O ANO LETIVO DE 

2023 

 

 

O INSTITUTO SALESIANO DOM BOSCO, CNPJ Nº 44.679.207/0001-00 SITUADO À RUA DOM BOSCO Nº 

100 - CEP: 13.466-327, BAIRRO SANTA CATARINA – AMERICANA/SP, no exercício de suas atribuições 

regimentais, em consonância com o Regimento Escolar e com a política de Concessão de Gratuidade 

Escolar, resolve RETIFICAR o EDITAL  01/2022 na forma que segue: 

No item 5, quadro b, onde se lê: 

b. CRONOGRAMA ALUNOS INGRESSANTES  

ATIVIDADE DATA INSCRIÇÃO/SOLICITAÇÃO 

Publicação e divulgação do 
edital do processo seletivo 
para o ano letivo de 2023 

22 de junho de 2022 
Site: http://www.dombosco.br/    
Intagram: @domboscoamericana               
Facebook: https://www.facebook.com/domamericana/ 

1ª Etapa: 
Período de inscrição para o 

Processo Seletivo; 
entrevistas; apresentação 
dos documentos e visitas 

domiciliares. 

01/08/2022 a  31/10/2022 

- A inscrição para o processo acontece após a conversa com 
a Coordenação pedagógica, previamente agendada com a 
central de matrículas, através do whatsapp: (19) 99618-

8700. 
- O formulário e a Relação de Documentos Comprobatórios 

deverão ser solicitados ao Serviço Social, com o 
encaminhamento da coordenação pedagógica, através do e-
mail: servicosocial@dombosco.br ou Whatsapp: (19) 99704-

6363. 
- As entrevistas e entregas da documentação serão 

presenciais, no Departamento do Serviço Social. 

Divulgação dos resultados 
da 1ª Etapa. 

14/11/2022 
E-mail do responsável financeiro informado no formulário do 

Processo Seletivo. 

Interposição de recursos 
 

14/11/2022 a  28/11/2022 
 

Somente pelo e-mail: 
servicosocial@dombosco.br 

Matrículas dos 
selecionados na 1ª Etapa. 

 
14/11/2022 a  30/11/2022 

 

Solicitar protocolo de aprovação da bolsa/matrícula para o 
Departamento de Serviço Social e entregar na secretaria do 

Colégio no ato da matrícula. 
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2ª Etapa – Bolsas 
Remanescentes: 

Período de inscrição para o 
Processo Seletivo; 

entrevistas; apresentação 
dos documentos e visitas 

domiciliares. 

16/01/2023 a 31/01/2023 

- A inscrição para o processo acontece após a conversa com 
a Coordenação pedagógica, previamente agendada com a 
central de matrículas, através do whatsapp: (19) 99618-

8700. 
- O formulário e a Relação de Documentos Comprobatórios 

deverão ser solicitados ao Serviço Social, com o 
encaminhamento da coordenação pedagógica, através do e-
mail: servicosocial@dombosco.br ou Whatsapp: (19) 99704-

6363. 
- As entrevistas e entregas da documentação serão 

presenciais, no Departamento do Serviço Social. 

Divulgação dos resultados 
da 2ª Etapa. 

07/02/2023 
E-mail do responsável financeiro informado no formulário do 

Processo Seletivo. 

Interposição de recursos 2ª 
Etapa. 

 
07/02/2023 a  21/02/2023 

 

Somente pelo e-mail: 
servicosocial@dombosco.br 

Matrículas dos 
selecionados na 2ª Etapa. 

 
07/02/2023 a 22/02/2023 

 

Solicitar protocolo de aprovação da bolsa/matrícula para o 
Departamento de Serviço Social e entregar na secretaria do 

Colégio no ato da matrícula. 

Obs: Caso, finalizada a 2ª etapa, ainda haja bolsas remanescentes, o Departamento de Serviço Social divulgará nova 
convocação para concessão de Bolsa de Estudo no site do Colégio Dom Bosco e em suas redes sociais 17/02/2023. 

 

LEIA-SE: 

b. CRONOGRAMA ALUNOS INGRESSANTES  

ATIVIDADE DATA INSCRIÇÃO/SOLICITAÇÃO 

Publicação e divulgação do 
edital do processo seletivo 
para o ano letivo de 2023 

22 de junho de 2022 

Site: http://www.dombosco.br/    
Intagram: @domboscoamericana               
Facebook: https://www.facebook.com/domamericana/ 

1ª Etapa: 
Período de inscrição para o 

Processo Seletivo; 
entrevistas; apresentação 
dos documentos e visitas 

domiciliares. 

01/08/2022 a 31/10/2022 

- A inscrição para o processo acontece após a conversa com 
a Coordenação pedagógica, previamente agendada com a 
central de matrículas, através do whatsapp: (19) 99618-

8700. 
- O formulário e a Relação de Documentos Comprobatórios 

deverão ser solicitados ao Serviço Social, com o 
encaminhamento da coordenação pedagógica, através do e-
mail: servicosocial@dombosco.br ou Whatsapp: (19) 99704-

6363. 
- As entrevistas e entregas da documentação serão 

presenciais, no Departamento do Serviço Social. 
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Divulgação dos resultados 
da 1ª Etapa. 

22/11/2022 a 24/11/2022 
E-mail do responsável financeiro informado no formulário do 

Processo Seletivo. 

Interposição de recursos 
 

24/11/2022 a 30/11/2022 
 

Somente pelo e-mail: 
servicosocial@dombosco.br 

Matrículas dos 
selecionados na 1ª Etapa. 

 
28/11/2022 a  02/12/2022 

 

Agendar retirada do protocolo de aprovação da 
bolsa/matrícula com o Departamento de Serviço Social e 

efetivar a matrícula na secretaria do Colégio. 

2ª Etapa – Bolsas 
Remanescentes: 

Período de inscrição para o 
Processo Seletivo; 

entrevistas; apresentação 
dos documentos e visitas 

domiciliares. 

16/01/2023 a  31/01/2023 

- A inscrição para o processo acontece após a conversa com 
a Coordenação pedagógica, previamente agendada com a 
central de matrículas, através do whatsapp: (19) 99618-

8700. 
- O formulário e a Relação de Documentos Comprobatórios 

deverão ser solicitados ao Serviço Social, com o 
encaminhamento da coordenação pedagógica, através do e-
mail: servicosocial@dombosco.br ou Whatsapp: (19) 99704-

6363. 
- As entrevistas e entregas da documentação serão 

presenciais, no Departamento do Serviço Social. 

Divulgação dos resultados 
da 2ª Etapa. 

07/02/2023 
E-mail do responsável financeiro informado no formulário do 

Processo Seletivo. 

Interposição de recursos 2ª 
Etapa. 

 
07/02/2023 a 21/02/2023 

 

Somente pelo e-mail: 
servicosocial@dombosco.br 

Matrículas dos 
selecionados na 2ª Etapa. 

 
07/02/2023 a 22/02/2023 

 

Solicitar protocolo de aprovação da bolsa/matrícula para o 
Departamento de Serviço Social e entregar na secretaria do 

Colégio no ato da matrícula. 

Obs: Caso, finalizada a 2ª etapa, ainda haja bolsas remanescentes, o Departamento de Serviço Social divulgará nova 
convocação para concessão de Bolsa de Estudo no site do Colégio Dom Bosco e em suas redes sociais 17/02/2023. 

 

Americana, 11 de novembro de 2022. 

 

____________________________________________ 

INSTITUTO SALESIANO DOM BOSCO 
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