
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

 

REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA CERTIFICAÇÃO 

DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2020/2 - GRADUAÇÃO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR 

 

 

EDITAL 003/2020 

 

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 17.209.891/0001-93, com sede na 

Avenida Francisco Sales, nº 1.111, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, neste ato 

representada na forma de seu estatuto, mantenedora da INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR FACULDADE SANTA CASA, Unidade Educacional que a integra, denominada 

no presente como FACULDADE SANTA CASA BH - FSCBH, apresenta o termo de 

retificação. 

 

1. Das alterações do Edital 

 

1.1. No Art. 10º - 2º ETAPA - onde se lê: Os candidatos aprovados na 1ª etapa e que 

manifestarem vontade em participar do processo de análise socioeconômica para obtenção 

de bolsa de estudos objeto deste instrumento serão encaminhadas ao Serviço Social da 

FACULDADE SANTA CASA BH para realização da entrevista com a Assistente Social 

conforme cronograma a seguir: 

 

Leia-se: Os candidatos aprovados na 1ª etapa e que manifestarem vontade em participar 

do processo de análise socioeconômica para obtenção de bolsa de estudos objeto deste 

instrumento serão encaminhadas ao Serviço Social da FACULDADE SANTA CASA BH 

para realização da avaliação socioeconômica com a Assistente Social conforme 

cronograma a seguir: 

 

1.2. No Art. 10º - 2º ETAPA - onde se lê: Publicação do Edital - Data: 01/06/2020 

 

Leia-se:  Publicação do Edital - Data: 15/06/2020 

 

1.3. No Art. 10º - 2º ETAPA - onde se lê: Agendamento de entrevista com Serviço Social 

(somente para os candidatos aprovados no vestibular) - Data: 23/07/2020 

 

Leia-se: Início da análise socioeconômica com Serviço Social (somente para os candidatos 

aprovados no vestibular) - Data: 23/07/2020 

 

1.4. No Art. 10º - 2º ETAPA - onde se lê: Apresentação da documentação comprobatória 

pelo responsável financeiro (Anexo) e preenchimento do formulário socioeconômico. - Data: 

24 e 27/05/2020 conforme agendamento de entrevista. 

 

 

Leia-se: O Candidato deverá preencher o formulário socioeconômico disponível no site/link: 

http://faculdadesantacasabh.org.br/escola-tecnica/bolsas-e-beneficios/ e encaminhar os 

http://faculdadesantacasabh.org.br/escola-tecnica/bolsas-e-beneficios/


documentos em formato PDF ou JPG, descrito nesse edital, anexos no e-mail: 

bolsasocialep@santacasabh.org.br. 

 

1.5 Após a análise documental o Serviço Social entrará em contato por e-mail e/ou 

Whatsapp para agendamento da entrevista. O atendimento será feito por chamada de vídeo 

no Whatsapp a partir do telefone (31) 98222-7568 – Serviço Social. 

 

 

 

2. Dos demais assuntos  

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste TERMO DE 

RETIFICAÇÃO, seguem o disposto no Edital. 
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