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PASSO A PASSO PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE
2021
 PASSO 1: LEITURA DO EDITAL - 2020/2021
Disponível no site www.auxiliadorapetrolina.com.br busque pela aba de SERVIÇO SOCIAL EDITAL
01/2020 – PROCESSO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE INTEGRAL PARA O ANO DE 2021.

 PASSO 2: SOLICITAÇÃO DA GRATUIDADE INTEGRAL
Para realizar a SOLICITAÇÃO DA GRATUIDADE INTEGRAL PARA O ANO DE 2021, clicar na aba
SERVIÇOS > PORTAL WEB.
 O responsável deve inserir seu Login e Senha. Para alunos veteranos em caso de esquecimento
clicar no campo. Esqueci meu usuário ou Senha. Para aluno novato buscar orientação na
Secretaria.
 Após confirmação de Login, o responsável deve clicar no campo Descontos e fazer o
preenchimento da Ficha Sócio Econômica. É necessário que todas as informações sejam
preenchidas e após finalização deve clicar na opção “SOLICITAR DESCONTO”

 PASSO 3: AGENDAMENTO
Após preencher a Ficha Sócio Econômica e enviá-la, retorne a tela inicial que contém as informações
do aluno e siga no canto esquerdo da tela clicando no campo AGENDAR ATENDIMENTO, selecione
o DIA e HORÁRIO disponível para entregar sua Ficha Sócio Econômica juntamente com os
documentos comprobatórios que estão na clausula 6 do Edital 2020/2021.
Esses documentos deverão ser entregues dentro de um envelope lacrado. No verso do envelope
deverá ser colado uma ETIQUETA. Esta ETIQUETA deverá ser preenchida com os dados solicitados.
A entrega deste envelope será no dia e horário previamente agendado no site. Além da ETIQUETA
também deverão ser entregues preenchidos dois PROTOCOLOS DE ENTREGA, para que sejam
carimbados pela funcionária que receberá o envelope. Um dos protocolos será devolvido e servirá
como comprovante de entrega da documentação. E o outro ficará no colégio. O modelo de
ETIQUETA e dos PROTOCOLOS estão localizados no site do Colégio na aba SERVIÇO SOCIAL ETIQUETA E PROTOCOLOS.
A entrega dos DOCUMENTOS e da FICHA SÓCIO ECONÔMICA deverá ser entregue pelo
RESPONSÁVEL FINANCEIRO PELO/A ALUNO/A SOMENTE, não poderá levar acompanhante e
deverá estar usando MÁSCARA.

 PASSO 4: ACOMPANHAMENTO E CONSULTA DO RESULTADO DA SELEÇÃO PARA GRATUIDADES
2021
Para acompanhar a situação ou o resultado de sua solicitação, no site, o responsável deverá seguir
o PASSO 2.

