
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

    
                                       

                                                      PORTARIA N. 02/2009 
                                                DE 03 DE AGOSTO DE 2009

Regulamenta as condições do sorteio público, 
parte integrante dos requisitos para concessão 
da  Bolsa  de  Estudo,  integrante  do  Programa 
Bolsa  para  a  Educação,  instituído  pelas  Leis 
Municipais  443/99  e  445/99  e  dá  outras 
providências. 

                                      O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, visando regulamentar o 
processo seletivo do Programa Bolsa para a Educação, previsto na Lei n. 443/99 e na Lei n. 
445/99.

                                                    RESOLVE:

1o. Regulamentar as condições do sorteio público, que visa seleção para a concessão de 
duzentas bolsas de estudo do Programa Bolsa para Educação, da seguinte forma:

a) A  concessão  de  bolsas  de  estudo  se  dará  exclusivamente  para  estudantes 
matriculados em cursos de graduação e que não possuam diploma de nível superior;

b) As 200 bolsas de estudo serão concedidas através de sorteio público, que terá data e 
local definidos pela Administração Municipal;

c) As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, com prazo a ser definido 
pela Administração, no seguinte endereço eletrônico www.camacari.ba.gov.br;

d) No ato da inscrição será fornecido um número de protocolo, a partir do qual será 
gerado um novo número para efeito de sorteio,  através do qual  o candidato será 
identificado;

e) A  divulgação  da  lista  dos  estudantes  sorteados  será  publicada  no  site 
www.camacari.ba.gov.br ,  nas  dependências  da  Prefeitura  Municipal,  através  do 
Mural  e  estarão  disponíveis  para consulta  a  todos  os  interessados  no Núcleo  do 
Programa  Bolsa  para  Educação,  localizada  no  Prédio  da  Secretaria  de  Governo, 
Centro Administrativo;
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f) Após o sorteio, os candidatos sorteados terão prazo para entrega da documentação 
comprobatória  das informações  prestadas no ato da inscrição,  a ser definido pela 
Administração e serão informados nos mesmos veículos descritos na alínea anterior; 

g) Posteriormente  à  entrega  dos  documentos,  os  candidatos  serão  visitados  por 
Assistente Social, que emitirá parecer quanto ao seu perfil socioeconômico;

h) Na hipótese do candidato deixar de preencher quaisquer dos requisitos exigidos para 
concessão da Bolsa de Estudo, o mesmo será eliminado, acarretando a anulação da 
sua contemplação no sorteio;

i) A substituição do candidato que não preencher os requisitos para concessão da Bolsa 
de Estudo,  se  dará  por  outro inscrito  e  não  sorteado,  que atenda  a  todos  os  pré 
requisitos, e que tenha obtido a maior média das notas em português e matemática 
no ensino médio. Em caso de empate, será utilizada a maior média de nota em língua 
inglesa. 

j) Caso persista o empate, será realizado novo sorteio apenas entre os candidatos que 
se mantiverem nas mesmas condições. 

k) Será excluído o candidato que seja beneficiário do ProUni, Fies ou qualquer outro 
financiamento estudantil, seja ele público ou privado.

2o. A Bolsa de Estudo destina-se exclusivamente ao custeio de mensalidades.

3o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

                                       Publique-se e Cumpra-se.

                                       GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
GOVERNO, em 03 de agosto de 2009.

FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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