
 
 

EDITAL Nº 001/2021 

 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE 

BOLSAS DE ESTUDO NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO EM ADMINISTRAÇÃO, 

CONTABILIDADE, ENFERMAGEM, INFORMÁTICA, MARKETING, RECURSOS HUMANOS E 

VENDAS. 

 

O Diretor Geral da Escola de Educação Profissional Lume – LUMECEP, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente Edital com as normas e os procedimentos para o 

Processo Seletivo de ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio em Administração, 

Contabilidade, Enfermagem, Informática, Marketing, Recursos Humanos e Vendas, Ciclo 

2022/1, na modalidade presencial*, com o objetivo de selecionar candidatos ao 

preenchimento de 5 vagas, dos cursos da LUMECEP, situada no município de Encantado/RS. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 O presente edital trata do processo seletivo 2022/1 para o ingresso de alunos nos 

Cursos Técnicos de Nível Médio em Administração, Contabilidade, Enfermagem, 

Informática, Marketing, Recursos Humanos e Vendas, na forma subsequente e 

concomitante, na modalidade presencial*. 

1.2 É pré-condição para inscrição nesse processo seletivo e para matrícula nos cursos 

técnicos, que o candidato esteja cursando e/ou tenha concluído o ensino médio. 

1.3 Os alunos já matriculados na LUMECEP poderão participar do processo seletivo, desde 

que, para um novo curso. 

1.4 Serão oferecidas 5 (cinco) bolsas de estudo, uma de 40%, uma de 30%, uma de 20%  e 

duas de 10% de desconto, de acordo com a classificação geral das avaliações. 

 

 

2. DOS CURSOS: 

2.1 O Curso Técnico de Nível Médio em Administração possui carga horária total de 1.000 

horas, distribuídas em até 5 semestres, as atividades educacionais são presenciais*, 

com 1 (uma) aula à distância nos componentes curriculares de 40 horas.  

2.2 O Curso Técnico de Nível Médio em Contabilidade possui carga horária total de 840 

horas, distribuídas em até 5 semestres, as atividades educacionais são presenciais*, 

com 1 (uma) aula à distância nos componentes curriculares de 40 horas.  

2.3 O Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem possui carga horária de 1.600 horas, 

distribuídas em até 7 semestres, as atividades educacionais são presenciais*. Os 

estágios curriculares ocorrem nos turnos manhã e tarde. 

2.4 O Curso Técnico de Nível Médio em Informática possui carga horária de 1.200 horas, 

distribuídas em até 5 semestres, as atividades educacionais são presenciais*. 

2.5 O Curso Técnico de Nível Médio em Marketing, possui carga horária total de 800 

horas, distribuídas em até 5 semestres, as atividades educacionais são presenciais*, 

com 1 (uma) aula à distância nos componentes curriculares de 40 horas. 



 
 

2.6 O Curso Técnico de Nível Médio em Recursos Humanos, possui carga horária total de 

800 horas, distribuídas em até 5 semestres, as atividades educacionais são 

presenciais*, com 1 (uma) aula à distância nos componentes curriculares de 40 horas. 

2.7 O Curso Técnico de Nível Médio em Vendas, possui carga horária total de 820 horas, 

distribuídas em até 5 semestres, as atividades educacionais são presenciais*, com 1 

(uma) aula à distância nos componentes curriculares de 40 horas. 

2.8 As datas das aulas serão informadas ao aluno no ato da sua matrícula. 

2.9 Durante o período do curso não é permitido o trancamento ou cancelamento do curso 

e/ou de componente curricular, caso ocorra, acarretará a perda da bolsa. 

2.10 Alunos que não atingirem a frequência mínima exigida pela instituição (75% da 

carga horária total) perderão a bolsa. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições para o Processo Seletivo devem ser realizadas pelo endereço eletrônico 

https://www.lumecep.com.br/inscricao/processo-seletivo-2021/, das 14h do dia 

18/10/2021 às 16h do dia 19/11/2021.  

3.2 Documentos necessários para efetivar a inscrição: 

I. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF ou CNH. 

II. Cópia da Carteira de Trabalho: cópia da página de identificação, frente e verso, 

página contendo o último contrato de trabalho e a página seguinte em branco. 

III. Cópia da última folha de pagamento. 

IV. Cópia do comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) atualizado. 

V. Cópia do Certificado do Ensino Médio ou atestado de matrícula. 

3.3 Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição, vinculada ao seu número de CPF, 

não sendo admitida a utilização de CPF de terceiros. 

3.4 Não serão permitidas inscrições após o período descrito no item 3.1. 

3.5 Caso não haja número mínimo de 15 (quinze) candidatos inscritos para o processo 

seletivo, a LUMECEP resguarda-se o direito de cancelar o edital ou reduzir o número 

de bolsas oferecidas. 

 

4. CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

4.1 Entrevista agendada a ser realizada na Escola de Educação Profissional Lume, situada 

na Rua Borges de Medeiros, nº 25 – Centro – Encantado/RS, entre os dias 22/11/2021 

a 30/11/2021 das 13h às 19h;  

4.2 Serão avaliados os seguintes itens para a concessão e classificação do candidato: 

a) Propósito do aluno em realizar o curso. 

b) Contexto e condição familiar. 

c) Análise da folha de pagamento. 

d) Habitação. 

 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

https://www.lumecep.com.br/inscricao/processo-seletivo-2021/


 
 

5.1 A classificação será realizada considerando a média de pontuação dos quatro itens 

elencados na cláusula 4.2, partindo a classificação da maior média alcançada por 

candidato.  

5.2 A pontuação deverá obedecer aos seguintes pesos: 

I. Propósito do aluno em realizar o curso: 1 ponto se não estiver alinhado ao curso; 2 

pontos caso esteja alinhado mas não for tão relevante, 3 pontos caso seja relevante e 

alinhado ao curso. 

II. Contexto e condição familiar: família tem posses e condições de pagar o curso (1 

ponto); Sozinho, sem família e dependentes (2 pontos); Família de poucas posses e 

com dependentes (3 pontos). 

III. Análise da folha de pagamento: acima de 2 salários mínimos (1 ponto); acima de 1 e 

1/2  e abaixo de 2 salários mínimos (2 pontos); abaixo de 1 e 1/2 salários mínimos (3 

pontos) 

IV. Habitação: tem residência própria sem financiamento (1 ponto); tem residência 

própria mas paga financiamento (2 Pontos); não tem residência em seu nome e mora 

de aluguel (3 pontos) 

5.3 Durante a análise dos processos pela Comissão de Bolsas de Estudo poderão ser 

solicitados, em tempo, quaisquer outros documentos comprobatórios considerados 

relevantes para compreensão da situação socioeconômica do grupo familiar do 

candidato. 

5.4 Poderão ser efetuadas visitas domiciliares para comprovação das informações 

prestadas. 

5.5 A documentação entregue não será devolvida ao aluno, ficando arquivada para 

legitimação do processo. Mesmo no caso dos candidatos não contemplados. 

5.6 Processos Incompletos não serão analisados pela Comissão. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

6.1 Se ocorrer empate entre dois ou mais candidatos, adotar-se-á, como critério de 

desempate sucessivamente, preferência para: I. Menor renda na folha de pagamento; 

II. Concluintes de Ensino Médio em escola Pública ou em escola privada com bolsa 

integral. III. Com maior idade. 

 

7. DO RESULTADO: 

7.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação (da maior nota 

para a menor nota). Expedir-se-á lista dos candidatos classificados até o número das 

vagas disponibilizadas. 

7.2 A divulgação do resultado preliminar será realizada no dia 08/12/2021 pelo portal 

eletrônico https://www.lumecep.com.br/inscricao/processo-seletivo-2021/. 

7.3 A divulgação do resultado oficial, com a classificação geral, será realizada no dia 

13/12/2021 pelo portal eletrônico https://www.lumecep.com.br/inscricao/processo-

seletivo-2021/. 

https://www.lumecep.com.br/inscricao/processo-seletivo-2021/
https://www.lumecep.com.br/inscricao/processo-seletivo-2021/
https://www.lumecep.com.br/inscricao/processo-seletivo-2021/


 
 

7.4 Caberá ao candidato acompanhar as divulgações deste processo seletivo no site da 

LUMECEP. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1 Se houver discordância quanto à classificação final, poderá ser interposto pedido de 

esclarecimento na data 09/12/2021. Apenas serão analisados os pedidos entregues em 

formulário específico que estará disponível na Secretaria da escola, protocolados 

presencialmente pelo candidato no educandário. 

8.2 Não serão considerados pedidos entregues fora do prazo ou qualquer outro meio não 

indicado no item 8.1 deste edital. 

8.3 Não serão aceitos recursos ou pedidos de reconsideração da avaliação dos pedidos 

apresentados. 

 

9. MATRICULA 

9.1 Os aprovados deverão comparecer na secretaria da LUMECEP para realizarem a 

inscrição no dia 15/12/2021, das 8h às 12h e das 13h30 às 19h, munidos dos seguintes 

documentos: 

 RG 

 CPF 

 Comprovante de residência 

 Atestado de matrícula do Ensino Médio (para quem está cursando) 

 Histórico escolar do ensino médio (para quem já concluiu) 

 Certificado de conclusão do ensino médio (para quem já concluiu) 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Qualquer esclarecimento sobre o processo seletivo, consultar a LUMECEP pelo 

telefone (51) 3751 6812, via e-mail: secretaria@lumeonline.com.br ou na secretaria da 

instituição. 

10.2 A efetivação da inscrição está condicionada à leitura e aceite das regras deste 

Edital. 

10.3 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Direção da escola 

LUMECEP. 

10.4 Em caso de trancamento ou cancelamento de curso o aluno bolsista perde o 

direito a bolsa de estudos. 

10.5 A multa que se refere ao trancamento ou cancelamento será calculada em 

cima dos valores integrais da semestralidade sem o desconto da bolsa. 

10.6 O aluno bolsista deverá cursar o mínimo de duas disciplinas em cada semestre 

até o final do curso, para garantir o desconto da bolsa. 

10.7 O aluno bolsista de um curso técnico não poderá acumular o benefício em 

outro curso. 

*Onde Lê-se aula presencial: salientamos que em virtude da Pandemia do COVID-19, as aulas 

podem ser remotas, com utilização da plataforma Google Meet. 

mailto:secretaria@lumeonline.com.br

