Calendário

2º Semestre de 2019

ENTREGA dos requerimentos de inscrição para concessão do
benefício de bolsa de estudos: bolsas novas e renovações
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
8H ÀS 16H

De 2 de abril
a 30 de abril de 2019

RESPOSTAS das bolsas novas e renovações:

11 de junho a 13 de julho de 2019

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Hermilo Alves, 335 - Santa Tereza - Belo Horizonte - MG | CEP 31010-070
Telefone: (31) 3057-8200

| E-mail: coordena@saaemg.com.br

Documentação necessária para pedidos de
bolsas novas e renovação




Carta de concessão de benefício do INSS (para os associados aposentados).




Carteira de associado do SAAEMG.
Certidão de nascimento no caso de filhos, ou de casamento no caso de cônjuge.



03 (três) últimos contracheques.



Comprovação de dependência de acordo com a convenção coletiva de trabalho
vigente, para outros dependentes.

Horário de Atendimento de 8h às 16h
Atenção trabalhador(a)

Fique atento aos prazos para não perder o direito ao benefício de bolsa de estudos
 O requerimento de bolsa impresso deverá ser apresentado na instituição de ensino até 30 dias corridos
da data de início das aulas desta instituição.
 As solicitações de bolsas poderão ser feitas através do WEBSAAE (www.saaemg.net), entregues
pessoalmente ou por meio de terceiros, ou ainda enviadas pelos correios, obrigatoriamente através de
carta registrada, sendo considerada neste caso a data de postagem.
 Nos casos dos pedidos de bolsas novas, deverão ser encaminhadas ao SAAEMG as aprovações no
vestibular ou no processo seletivo para liberação da bolsa de estudos, através de um dos e-mails
abaixo indicados.
 A entrega da ficha de inscrição não garante a concessão do benefício.

Pedidos de bolsas válidos para cursos de regime semestral, anual e livres
Ilmo. Senhor Presidente do SAAEMG
Eu_________________________________________________________________________________Auxiliar
de Administração Escolar de estabelecimento particular de ensino, venho requerer inscrição para concessão do
beneficio de bolsa de estudo, no valor da semestralidade ou anuidade das mensalidade escolares. Declaro que
as informações abaixo prestadas são verdadeiras e assumo inteira responsabilidade, estando ciente que a falsidade destas informações implicará nas penalidades cabíveis.
Trabalhador(a)__________________________________________________Nº Mat. SAAEMG:_____________
Endereço:_________________________________________________Nº.______Apto.______CEP:__________
Bairro:________________________Cidade:_______________________Tel. ( )__________________________
Escola onde trabalha:_______________________________Admissão:__/__/_____Tel.( )__________________
E-mail do trabalhador(a)_______________________________________________________________________
Aluno(a)____________________________________________________________________________________
Data de Nasc.__/__/____Curso____________________________________Turno:_______Período/série:______
Parentesco:__________________

Aluno Casado

União Estável

Aluno Solteiro

Estabelecimento de ensino onde requer o benefício:______________________________________________
CNPJ:__________________ Endereço:__________________________________________________Nº______
Bairro:_____________________Cidade:______________________CEP:____________Tel.( )______________
Opção de Bolsa
Modalidade
do curso

Presencial
Semipresencial
À distância

Local e Data:
Data de início das aulas___/___/____

PARA USO DO SAAEMG
REQUERIMENTO

Curso Semestral

Curso Anual

Renovação
Bolsa Nova / Obtenção de novo título / Mudança de curso

Prestando Vestibular / Enem

Renovação
Bolsa nova (Educação Infantil ao Ensino Médio)

(Necessário o envio da declaração de aprovação no
processo seletivo)

Assinatura do Trabalhador:
SEDE - BELO HORIZONTE

Rua Hermilo Alves, 335 - Santa Tereza
Belo Horizonte - MG | CEP 31010-070
Telefone: (31) 3057-8200
E-mail: coordena@saaemg.com.br
DIRETORIA REGIONAL EM SETE LAGOAS
Rua João de Paula França, 568 - Santa Luzia
Sete Lagoas - MG | CEP 35700-061
Telefone: (31) 3176-8666
E-mail: setelagoas@saaemg.com.br

DIRETORIA REGIONAL DO CENTRO-OESTE,
EM DIVINÓPOLIS

R. João Morato de Faria, 172 - SALA 805
Centro | Divinópolis - MG | CEP 35500-615
Telefone: (37) 3222-2918
E-mail: divinopolis@saaemg.com.br
DIRETORIA REGIONAL EM PATOS DE MINAS
Rua Juca Mandu, 430 - Centro
Patos de Minas - MG | CEP 38700-070
Telefone: (34) 3823-7007/ 3823-7008
E-mail: patosdeminas@saaemg.com.br

