PROCESSO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA COLABORADOR
As bolsas de Convenção Coletiva trata-se da Concessão de bolsa de estudos em percentual
variável nos cursos da PUCPR para os Funcionários, professores e filhos de
funcionários/professores da mantenedora APC – Associação Paranaense de Cultura, cujo
sindicato estabeleça a concessão de bolsa, conforme percentuais acordados em Convenção
Coletiva de Trabalho.
•

Aplicação: 20%, 30%, 40% e 50% conforme anos de casa e de acordo com cada
Convenção Coletiva de Trabalho
• Validade: A partir da data de concessão e enquanto houver vínculo do
funcionário/professor com a instituição
• Regras de Concessão: Deverão ser atendidas as regras estabelecidas conforme
Convenção Coletiva de Trabalho de cada região
• Requisitos (Estudante):
o Para requerer o estudante deverá estar apto para realizar a matrícula
o O estudante ou seu responsável deverão ser colaboradores da instituição
• Operacionalização:
1. O estudante deverá realizar o upload do formulário no site
https://www.pucpr.br/estude-na-pucpr/graduacao/bolsas-e-financiamentos/bolsas-efinanciamentos/#bolsas-institucionais
em Documentos > Formulários > requerimento funcionário ou requerimento filho de
funcionário/professor, imprimir, preencher e anexar a documentação solicitada.
2. Anexar a declaração de lotação que deve ser solicitada no Portal do CMS Recursos
Humanos > Administração de Pessoal > Declarações Diversas > Solicitação
3. O estudante deverá solicitar a abertura do protocolo no Polo de seu câmpus ou no
Portal do aluno e anexar o formulário e os documentos;
4. O Polo irá realizar a análise do requerimento e estando em conformidade com as
regulamentações existentes irá providenciar os lançamentos na mensalidade dos estudantes.
5. Em caso de indeferimento, será registrado no protocolo/requerimento do aluno o
motivo do indeferimento.
6. O estudante poderá consultar o resultado de sua solicitação, diretamente no Portal
do Aluno com seu login e senha.
Normativa: Art. 29º inciso I e II Res 08/2016 Concur e Convenção Coletiva de Trabalho
vigente
OBS: Para saber a qual sindicato o colaborador está vinculado, deverá acessar o Painel do
Colaborador no Marista Mais, acessar o sistema ADP com seu login e senha, no Painel do
Colaborador > em Informações Pessoais > na aba “Registro de Emprego” informará qual é o
sindicato a que está vinculado.
Com o nome do sindicato, basta fazer uma procura na internet da convenção coletiva vigente,
nesta terá as informações de gratuidade de ensino ou de bolsas e descontos

