
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Sistema Municipal de Bolsas de Estudo – Simube.

RETIFICAÇÃO EDITAL SIMUBE 2.022.

O Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo, neste

ato representado  pelo  Presidente  Allison  Ryan de Souza,  vem por  meio  deste  comunicar  a

retificação do edital para o processo de Concessão de Bolsas de Estudo Simube 2.022, conforme

preconiza a Lei Complementar 473, de 22 de dezembro de 2.021.

1.I.

e –  Servidores Municipais Estatutários (Servidor Municipal  efetivo aprovação

em estágio probatório),  que apresentemos requisitos apresentados nas alíneas  a,  b,  c,  e  d,

devendo realizar a inscrição para a modalidade Servidor.

A inscrição pode ser realizada para pleitear benefício ao próprio servidor, ou

para  descendente  ou  cônjuge,  em  conformidade  à  Lei  Complementar  nº  473,  de  22  de

Dezembro de 2.021. Em ambos os casos, a ficha de inscrição deve ser preenchida no nome do

Servidor.

2.I.

o  - (…)  Caso  a  inscrição  seja  para  pleitear  benefício  para  descendente  ou

cônjuge, nos moldes da Lei Complementar nº 473, de 22 de Dezembro de 2.021, apresentar

declaração autorizando a transferência do benefício.

r -Folha resumo, Xérox do número do N.I.S. (Número de Identificação Social)

ou “Formulário de impossibilidade de inclusão no Cadastro Único” para os candidatos com renda

familiar em conformidade ao apresentado no item 1.I.C, mas com renda superior ao teto do

Sistema V7 do Cadastro Único (R$ 8.333,25). Estes documentos são emitidos pelo Setor de

Cadastro Único da Prefeitura Municipal de Taubaté.

4.V.

I  – Nesta  modalidade,  obrigatoriamente,  o  bolsista  deverá  ser  servidor

municipal efetivo (após aprovação em estágio probatório), podendo transferir o benefício, uma

única vez, a um descendente ou cônjuge.
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II – A bolsa será concedida com percentual entre 25% e 100% suportados por

recursos do fundo Municipal de Bolsas de Estudo, sem compromisso de ressarcimento futuro.

Taubaté, 05 de janeiro de 2.022.

Allison Ryan de Souza

Presidente do Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo
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