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1ª ERRATA AO CHAMADA PÚBLICA 
Nº 003/2022 

 

OBJETO: PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, PARA AS PESSOAS 

CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE,DESTINADO À CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO 

A ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA E/OU PRESENCIAL, DEVIDAMENTE CREDENCIADA 

PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

 

A comissão designada para processamento do certame do objeto da Chamada Pública mencionado 

acima, no desempenho de suas funções, identificou a necessidade da alteração e correção no objeto 

do Edital, no que tange aos itens 1 e 2. 

 

Comunica aos interessados que se encontram com o edital e seus anexos e possíveis adquirentes, 

que o mesmo, por meio desta errata sofre a seguinte alteração: 

 

 

Onde-se Lê:  

 

1 – DO OBJETO DA SELEÇÃO 
 

O Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional, instituído pela Lei Municipal nº 1.046/2021 

e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 022/2022, destina-se à concessão de incentivo financeiro 

a estudantes de nível superior regularmente matriculado em instituição de ensino na modalidade à 

distância e/ou presencial, devidamente credenciada pelo Ministério da Educação, para efeito de 

auxilio mensal no valor de até R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) para pagamento de 

mensalidade nos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, com início do curso no 2º 

semestre de 2022 e duração de 05 (cinco) anos. 

Leia-se: 

O Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional, instituído pela Lei Municipal nº 1.046/2021 

e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 022/2022, destina-se à concessão de incentivo financeiro 

a estudantes de nível superior regularmente matriculado em instituição de ensino na modalidade à 

distância e/ou presencial, devidamente credenciada pela Prefeitura Municipal de Monte Azul-MG, 

para efeito de auxilio mensal no valor de até R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) para 

pagamento de mensalidade nos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, com início 

do curso no 2º semestre de 2022 e duração de 05 (cinco) anos. 

Salienta que os cursos acima referenciado serão minitrados pela isntituição de ensino INSTITUO 

EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA, no qual é credenciada na Prefeitura Municipal de Monte Azul-

MG  



 

Onde-se Lê: 

 
2 DOS REQUISITOS À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

 

Poderão participar do processo de seleção de que trata o presente Edital, estudantes interessados em 

ingressar em curso de nível superior, Administração ou Pedagogia, em Instituição de Ensino 

Superior devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, na modalidade à distância, e 

receber o benefício ofertado pelo Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional os estudantes 

que comprovem: 

 – não ser portador de Diploma de outro curso de nível superior. 

 – possuir domicílio no município de Monte Azul/MG. 

 – não possuir renda familiar mensal superior a 03 (três) salários-mínimos. 
 

Leia-se:  

 

2 DOS REQUISITOS À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

 

Poderão participar do processo de seleção de que trata o presente Edital, estudantes interessados em 

ingressar nos cursos de de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, em Instituição de Ensino 

Superior devidamente credenciada perante a Prefeitura Municipal de Monte Azul-MG, na modalidade 

à distância, e receber o benefício ofertado pelo Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional 

os estudantes que comprovem: 

 – não ser portador de Diploma de outro curso de nível superior. 

 – possuir domicílio no município de Monte Azul/MG. 

 – não possuir renda familiar mensal superior a 03 (três) salários-mínimos. 
 

Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem 

inalterados. Esta errata está disponível no endereço abaixo ou através dos “sites” DIÁRIO OFICIAL - 

Prefeitura Municipal de Monte Azul - https://monteazul.mg.gov.br/. 

 

 

Publique-se para conhecimento público.  

 

 
 

Monte Azul-MG, 11 de novembro de 2022 
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PAULO DIAS MOREIRA 

Prefeito Municipal de Monte Azul-MG 
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