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       ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 – EDITAL Nº 02/2022- VESTIBULAR BOLSA 

SOCIAL DE ICÓ 

 

O Reitor do Centro Universitário Vale do Salgado – UNIVS, no uso de suas atribuições 

legais, resolver retificar o ITEM 1 do edital, passando a constar a seguinte redação: 

ONDE SE LÊ 

1. REQUISITOS. 
Poderão inscrever-se no VESTIBULAR – BOLSA SOCIAL 2022.1 do Centro Universitário 

Vale do Salgado – UNIVS, os candidatos que atendam os seguintes requisitos: 

I. Ser brasileiro nato ou naturalizado e residir no município de ICÓ - CE; 

II. Ter concluído o Ensino Fundamental e Médio na Rede Pública de Ensino, e 

inscrever- se para o Concurso Vestibular Programa Bolsa Social/UNIVS 2022.1; 

III. Ter concluindo o Ensino Médio na Rede Particular, desde que Bolsista Integral e 

inscrever-se para o Concurso Vestibular Programa Bolsa Social/UNIVS 2022.1; 

IV. Não possuir diploma de graduação superior, nem estar matriculado em outro 

curso de ensino superior, devidamente comprovado; 

V. Ser economicamente carente, comprovando renda familiar per capita no valor 

máximo de R$ 500,00(Quinhentos reais) para concorrer às quatro bolsas de 

100% conforme tabela em anexo; 

VI. Ser economicamente carente, comprovando renda familiar per capita no valor 

máximo de R$ 700,00 (Setecentos reais) para concorrer às cinco bolsas de 75% 

conforme tabela de vagas em anexo; 

VII. Ser economicamente carente, comprovando renda familiar per capita no valor 

máximo de R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais) para concorrer às vinte 

e cinco bolsas de 50% conforme anexo DAS VAGAS; 

VIII. Não ter no grupo familiar beneficiário de bolsa de estudos concedida pelo 

Programa Bolsa Social do Município de Icó-Ce; 

IX. Solicitar o benefício mediante requerimento devidamente preenchido na 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, acompanhado da 

documentação exigida. 

X. O beneficio será liberado de acordo com a aprovação do candidato no vestibular; 

XI. As vagas são exclusivamente destinadas para alunos novatos; 
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LEIA – SE 

1. REQUISITOS. 

Poderão inscrever-se no VESTIBULAR – BOLSA SOCIAL 2022.1 do Centro Universitário 

Vale do Salgado – UNIVS, os candidatos que atendam os seguintes requisitos: 

I. Ser brasileiro nato ou naturalizado e residir no município de ICÓ - CE; 

II. Ter concluído o Ensino Fundamental e Médio na Rede Pública de Ensino, e inscrever- se 

para o Concurso Vestibular Programa Bolsa Social/UNIVS 2022.1; 

III. Ter concluindo o Ensino Médio na Rede Particular, desde que Bolsista Integral e 

inscrever-se para o Concurso Vestibular Programa Bolsa Social/UNIVS 2022.1; 

IV. Não possuir diploma de graduação superior, nem estar matriculado em outro curso de 

ensino superior, devidamente comprovado; 

V. Ser economicamente carente, comprovando renda familiar per capita no valor máximo de 

R$ 500,00(Quinhentos reais) para concorrer às cinco bolsas de 100%. 

VI. Ser economicamente carente, comprovando renda familiar per capita no valor máximo 

de R$ 700,00 (Setecentos reais) para concorrer às seis bolsas de 75%. 

VII. Ser economicamente carente, comprovando renda familiar per capita no valor máximo 

de R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais) para concorrer às trinta e nove bolsas de 

50%. 

VIII. Não ter no grupo familiar beneficiário de bolsa de estudos concedida pelo Programa 

Bolsa Social do Município de Icó-Ce; 

IX. Solicitar o benefício mediante requerimento devidamente preenchido na Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social, acompanhado da documentação exigida. 

X.O beneficio será liberado de acordo com a aprovação do candidato no vestibular; 

XI. As vagas são exclusivamente destinadas para alunos novatos; 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Prof. Jaime Romero de Souza 

Diretor Presidente 

Icó – CE, 22 de fevereiro de 2022. 


