
 
 

Decreto nº 1.220, de 30 de dezembro de 2022. 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 30/12/2022 

        _____________________________ 

 

Regulamenta o desenvolvimento de ação 
pelo Programa Oportuniza Serafina e dá 
outras providências. 

 
   O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 66 da Lei Orgânica Municipal e nos termos do disposto 
na Lei Municipal nº 4.100, de 14 de dezembro de 2022, que “Institui o Programa Oportuniza 
Serafina e dá outras providências”; 
 

DECRETA 
 

  Art. 1º Este Decreto regulamenta o desenvolvimento de ação pelo Programa 
Oportuniza Serafina, instituído pela Lei Municipal nº 4.100, de 14 de dezembro de 2022, 
inserida no eixo “Capacitar para Crescer”, consistente na oferta do curso técnico 
profissionalizante “Curso Técnico em Eletromecânica”, com carga horária de 1.200 horas, 
contemplando 04 (quatro) módulos. 

§ 1º O Município efetuará a contratação de Escola ou Instituição para a 
execução do curso técnico previsto no caput deste artigo. 

§ 2º Os objetivos do curso, a grade curricular e as demais informações do 
Curso Técnico em Eletromecânica estabelecidas como requisitos mínimos para a 
contratação da Escola ou Instituição constam no Anexo Único, que integra este Decreto. 

   

Art. 2º Serão custeadas com recursos públicos, atendidos os demais critérios 
previstos neste Decreto: 

  I – até 10 (dez) bolsas de estudo integrais, aos alunos residentes no 
município que comprovarem renda mensal do grupo familiar de até 05 (cinco) salários 
mínimos nacionais e que estejam matriculados ou cursando o 2º (segundo) ano do ensino 
médio regular; 

  II – as despesas com o transporte para a realização do curso, de até 40 
(quarenta) alunos, residentes no município. 

 

  Art. 3º Serão custeadas com recursos provenientes dos patrocínios 
porventura recebidos, atendidos os demais critérios previstos neste Decreto: 

  I – até 15 (quinze) bolsas de estudo integrais, aos alunos residentes no 
município que comprovarem renda mensal do grupo familiar de até 05 (cinco) salários 
mínimos nacionais e que estejam matriculados ou cursando o 2º (segundo) ano do ensino 
médio regular; 

  II – até 15 (quinze) bolsas de estudo parciais, de 50% (cinquenta por cento) 
aos alunos residentes no município, que comprovarem renda mensal do grupo familiar de 
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até 05 (cinco) salários mínimos nacionais e que estejam matriculados ou cursando o 2º 
(segundo) ano do ensino médio regular. 

 

  Art. 4º Terão preferência no custeio das despesas com o transporte para 
realização do curso, os alunos contemplados com as bolsas de estudo custeadas com 
recursos públicos ou com recursos provenientes de patrocínios porventura recebidos. 

  Parágrafo único. Remanescendo vagas para o custeio do transporte, poderão 
ser contemplados outros alunos, além dos bolsistas, desde que residentes no município. 

 

  Art. 5º O candidato interessado em concorrer às bolsas de estudo ofertadas, 
deverá inscrever-se, no período de 02/01/2023 a 20/01/2023, das 8h30min às 11h30min e 
das 13h30min às 17h30min, junto ao Departamento do Sistema Nacional de Emprego - 
SINE, situado na Rua Ipiranga, nº 2124, Centro, Serafina Corrêa, RS, apresentando as 
cópias dos seguintes documentos: 

  I – documentos pessoais, sendo: 

  a) Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH); 

  b) Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) do(s) representante(s) legal(is), para os candidatos com 
idade inferior a 18 (dezoito) anos; 

  II – documento, expedido pela instituição de ensino, que comprove que o 
candidato esteja matriculado ou cursando o 2º (segundo) ano do ensino médio regular. 

  III – prova de rendimento mensal do grupo familiar, sendo: 

a) declaração firmada pelo candidato interessado ou pelos seu(s) 
representante(s) legal(is), de constituição do grupo familiar, acompanhada 
de: 

  1) certidão de casamento ou comprovação de união estável, se for o caso; 

  2) certidão de nascimento, se for o caso; 

  3) prova da situação de dependência, se for o caso. 

  b) último comprovante de rendimentos dos integrantes do grupo familiar; 

  IV – comprovante de residência, sendo: 

  a) recibo de pagamento de tarifa de água; 

  b) recibo de consumo de energia elétrica; 

  c) recibo de pagamento de telefone; ou 

  d) cópia do contrato de locação. 
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  Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste Decreto, o grupo familiar é 
composto pelo candidato interessado, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de 
um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 
menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.       

 

  Art. 6º A classificação dos candidatos inscritos para as bolsas de estudo dar-
se-á em conformidade com o grau de necessidade socioeconômica, levando em 
consideração os documentos apresentados pelo candidato, no momento da inscrição, sendo 
atribuída a seguinte pontuação: 

RENDIMENTO MENSAL DO GRUPO FAMILIAR PONTUAÇÃO 

01 (um) salário mínimo nacional 05 pontos 

02 (dois) salários mínimos nacionais 04 pontos 

03 (três) salários mínimos nacionais 03 pontos 

04 (quatro) salários mínimos nacionais 02 pontos 

05 (cinco) salários mínimos nacionais 01 ponto 

  § 1º O rendimento mensal do grupo familiar será expresso pelo resultado da 
divisão da renda bruta total, pelo número de componentes do grupo familiar. 

  § 2º Para fins de pontuação, as frações de renda familiar mensal iguais ou 
superiores a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional serão arredondadas à 
unidade imediatamente superior e as frações inferiores a 50% (cinquenta por cento) do 
salário mínimo nacional não serão consideradas. 

  § 3º Serão considerados contemplados com as bolsas de estudo integrais ou 
parciais, os candidatos classificados até o número limite de bolsas de estudo disponíveis 
para distribuição, obedecendo a ordem decrescente de pontuação. 

  § 4º Verificando-se a ocorrência de empate por dois ou mais candidatos 
inscritos, terá preferência o candidato que comprovar o menor rendimento mensal do grupo 
familiar e, persistindo o empate, será realizado sorteio em ato público. 

  § 5º O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definidos pela 
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, na presença dos 
candidatos interessados, os quais serão convocados para comparecimento ao ato. 

 

  Art. 7º Os candidatos contemplados com as bolsas de estudo, integrais ou 
parciais, que interromperem ou desistirem do curso, salvo em casos fortuitos ou de força 
maior, deverão ressarcir o erário municipal dos valores despendidos, acrescidos de correção 
monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por 
outro índice oficial que vier a substituí-lo ou que a ele corresponder. 
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  Art. 8º Os alunos aprovados, que comprovarem assiduidade, mediante 
apresentação de atestado de frequência, fornecido pela Escola ou Instituição contratada 
pelo Município, terão garantida a concessão da bolsa de estudo para o semestre 
subsequente. 

 

  Art. 9º O Poder Executivo Municipal poderá custear outras despesas 
necessárias para a execução da ação, compreendidas, dentre outras, as despesas 
necessárias para a divulgação da ação e para a solenidade de formação, observado o 
disposto no artigo 16 da Lei Municipal nº 4.100, de 14 de dezembro de 2022, 

 

  Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 30 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Valdir Bianchet 

          Prefeito Municipal 

 
 


