
1 - FINALIDADE

NORMA COMPLEMENTAR NI 007, de 20 de junho de 1990.

3 - VALOR DO BENEFicIO

a partir de
numero de

semestralmente.

NORMAS COMPLEMENTARES

BOLETIM DE SERVICO V.I N:7 TRF-li REGIAO

3.1.1 - Serao concedidas, semestralmente, nos meses de
janeiro e junho. Bolsas'de Estudos, de acordo com as disponibilidades
de recursos e demanda dos servidores inscritos no PRO-SOCIAL. a par
tlr de criterios estabelecidos no item,S. -

,
3.1.2 - A Boisa de Estudos sera concedida

percentuais diferenciados, com base na renda familiar e
dependentes do servidor. conforme tabela a ser d~vulgada

2.1 - Sao beneficiarios deste Projeto os servidores
inscritos no PRO-SOCIAL, que estiverem matricu

lados em quaisquer dos seguintes cursos, em ordem de prioridade:

a) curso regular e supletivo de 21 grau; e
b) curso superior oficialmente reconhecido.

2.2 - Nao podera candidatar-se ao Projeto Boisa de
Estudos 0 servidor que:

a) estiver em licenQa para trato de interesse pa!
ticular; e

b) for cedido para outro orgao com ou sem onus para 0

TRF, exceto para orgaos pertencentes ao Poder Jud!
ciario Federal.

Dispoe sobre 0 funcionamento do
Projeto Boisa de Estudos.

2 - BENEFICIARIOS

3.1 - 0 numero de Boisa de Estudos sera distribuido em
percentuais dlferenciados por nivel de curso, de

modo a favorecer a prioridade estabelecida e assegurar que a conces
sao do beneficio seja extensiva a candidatos que freqUentem os diver
sos niveis de cursos previstos.

a Projeto Boisa de Estudos, previsto no Capitulo IV,do
Regulamento-Geral, tern como finalidade estimular 0 servidor a comple
mentar a sua escolaridade. minimizando os custos com sua propria edu
caQao e a melhoria de sua capacidade funcional.

o Presidente da Diretoria Executiva da COD-SOCIAL. no
uso das suas atribuiQoes. conferidas pelo artigo 12. do Regulamento
Geral do Programa de Assistencia aos Servidores do Tribunal Regional
Federal da 11 Regiao. aprovado. pela ResoluQao n g 002. de 08 de agosto
de 1989. pUblicada no Diario da JustiQa do dia 09 de agosto de 1989,
resolver baixar a seguinte Norma Complementar:
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3.2 - A Bolsa de Estudos contempla a taxa de inscri~ao

e as mensalidades.

3.3 - A Bolsa de Estudos sera concedida como auxtlio,
nao incidindo sobre ela nenhum reembolso ao

PRO-SOCIAL por parte do servidor.

4 - DOS RECURSOS

As despesas com 0 Projeto Bolsa de Estudos correrao,
neste exerctcio, a conta dos recursos proprios da COD-SOCIAL, oriun
dos da contribuigao social do servidor, podendo nos exerctcios subse
qUentes serem atendidas com recursos da Uniao, consignadas ao Tribu
nal para atender despesas da mesma natureza.

5 - CRITERIOS DE CONCESSAO

Caso 0 numero de bolsas estabelecido seja inferior ao
numero de candidatos as mesmas, a concessao sera definida a partir
dos seguintes critirios, em ordem de prioridade:

a) possuir menor renda familiar, de modo a assegurar a
esses servidores a garantia de conclusaode seus es
tudos;

b) possuir maior numero de dependentes;

c) possuir"maior tempo de servigo prestado ao TRF, de
modo a favorecer primeiramente aqueles servidores,
que ja tenham dado maior contribuigao a Entidade;

d) possuir como unico empregador 0 TRF - 1 1 Regiao, de
modo que sejam favorecidos aqueles servidores que
tenham maior comprometimento com 0 mesmo;

e) estar matriculado em curso superior compattvel com
os cargos constantes do Plano de Carreira do Poder
JUdiciario, de modo a contribuir para a melhoria e
manutengao das atividaties do TRF, bem como otimizar
a utilizagao desses recursos humanos; e

f) nao possuir curso superior concluldo, de modo
favorecer primeiramente aqueles servidores que
da nao tiveram oportunidade de completar seus
dos.

5.1 - critirios de desempate: ocorrendo empate sera fa
vorecido 0 candidato mais idoso.

6 - INSCRICAO

6.1 - A inscri~ao de candidatos a Bolsa de Estudos
dar-se-a, sempre que possivel, nos meses de feve

reiro e junho de cada ano, nopertodo fixado pelo PRO-SOCIAL.

6.2 - No ato da inscrigao 0 servidor devera preencher
FICHA DE INSCR1CAO e apresentar os seguintes do

cumentos:
a) declaragao da escola comprovando a matricula, 0 n£

me e 0 grau do curso, 0 valor e 0 numero de mensal!
dades do semestre;

b) comprovante da institu~gao de ensino ~tivo
disciplinas que cursara no semes~ .

,
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c) comprovante do'pagamento da taxa de matricula; e

d) comprovante de rendimentos de todos os participantes
da renda familiar.

7 - CRITERIOS DE MANUTENCAO

7.1 - Para fazer jus a manuten~ao do beneficio de Bo!
sa de Estudos, 0 servidor devera ter cursado, no

minimo, 03 (tres) disciplinas no periodo letivo anterior, nao podendo
ter side reprovado em nenhuma delas.

7.2 - No periodo previsto para renova~ao, devera 0 se~

vidor apresentar declara~ao ou historico escolar
que comprove sua aprova~ao em todas as disciplinas cursadas, no peri2
do anterior.

8 - DURACAO DO BENEFicIO

A concessao do beneficio de Boisa de Estudos nao exce
dera 0 periodo de dura~ao regulamentar do curso, qualquer que seja 0

nivel cursado pelo servidor.

9 - CRITERIOSDE EXCLUSAO

Sera exctuido do Projeto Boisa de Estudos 0 servidor que:

a) for reprovado em uma ou mais disciplinas cursadas
no periodo letivo anterior;

b) nao tenha cursado, no minimo, 03 (tres) disciplinas
no periodo letivo anterior;

c) comprovadamente tenha prestado, no ato da inscri~ao,

informa~oes falsas; e

d) abandonar 0 curso ou nao freqUentar assiduamente.

10 - DISPOSICOES GERAIS

10.1 - Apos analise da Ficha de Inscri~ao e respectivos
comprovantes, 0 PRO-SOCIAL divulgara a rela~ao

dos servidores que serao beneficiados com a Boisa de Estudos.

10.2 - Para receber 0 valor financeiro da Boisa de Estu
dos, 0 servidor devera encaminhar ao PRO-SOCIAL:

ate 0 dia 05 de cada mes, documento que comprove 0 pagamento efetu~
do, sem rasuras, contendo:

a) nome completo do servidor;
b) nome completo do estabelecimento de ensino; e
c) CGC do estabelecimento de ensino.

10.3 - 0 valor financeiro da Bolsa de Estudos sera
signado em rela~ao propria, a ser elaborada

COD-SOCIAL, cujos valores serao creditados em conta bancaria, a
fornecida pelo beneficiario.

10.4 - 0 percentual a ser ressarcido incidira apenas
sobre 0 valor da matricula e da mensalidade, c~

bendo exclusivamente ao servidor a responsabilidade pelo pagamento de
quaisquer adicionais cobrados, em decorrencia de atraso na liquida~ao

do debito.
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10.5 - Sera permitida apenas uma mudanGa de curso ou de
estabelecimento de ensino durante 0 per10do em

que 0 servidor estiver sendo beneficiado com a Boisa de Estudos, mas
desde que 0 novo curso tambem integre os pre-requisitos exigidos para
os cargos constantes do Plano de Carreira do Poder JUdiciario.

10.6 - a trancamento de matr1cula, por parte do bolsis
ta, por qualquer motivo, devera ser submetido a

apreciaGao da COD-SOCIAL, antes de sua efetivaGao, sob pena de suspe~
sao imediata da bolsa.

10.7 - as casos omissos seraP7 devidamente
pelo presidente da C06~OCIAL.

analisados

FELIPE DOS SANTOS JACINTO
Presidente cia COD-SOCIAL

NORMA COMPLEMENTAR N2 008, de 22 de junho de 1990.

DISPOE SOBRE 0 FUNCIONAMENTO
DO PROJETO CRECHE.

a Presidente da Diretoria Executiva da COD-SOCIAL,
no uso ctas suas atribuiGoes, conferidas pelo artigo 12, do Regulamento
Geral do Programa de Assistenci'a aos Servidores . do Tribunal Regional
Federal da 1 1 Regiao, aprovado pela ResoluG80 n 2 002, de 08 de agosto
de 1989, publicada no Diario da JustiGa do dla 09 de agosto de 1989, re
solve baixar a seguinte Norma Complementar:

1. Finalidade

1.1. a Projeto Creche, previstol no Cap! tulo I, Ti tulo IV, do Regulame!!
to-Geral do Programa de Assistencia aos Servidores do Tribunal Re
gional Federal da 1! Regieo - PRO~SOCIAL, visa proporcionar aos
dependentes dos servidores, na falxa etaria de 03 (tres) meses a
07 (sete) anos de idade, incompletos, urn auxilio financeiro para
Assistencia Materno-Infantil.

2. Bene£iciarios

2.1. a beneficio Creche devera ser conGedido aos servidores cadastrados
no PRO-SOCIAL, que satisfaGam as seguintes condi90es:
a) estiverem em pleno gozo dos seus direitos de beneficiario;
b) possu1rem dependentes na faixa etaria de 03 (tres) meses a 07

(sete) anos, incompletos.

2.1. a servidor perde 0 direito de usufruir os beneficios deste Projeto
nos casos de:
a) licenGa eara tratamento de in~eresses particulares;
b) exonera9ao;
c) desligamento do PRO-SOCIAL;
d) no termino do ana letivo em Que 0 dependente complete 07 (sete)

anos de idade;
e) quando nao tiver a freqUencia exigida pelo regimento do estabe

lecimento em que estiver matriculado.


