
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ 
Rua Sólon de Lucena nº. 10 – Centro 

CNPJ – 08.767.154/0001-15 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei nº. 253/75, de 20 de novembro de 1975. 

BREJO DO CRUZ-PB, QUARTA-FEIRA – 26 DE JANEIRO DE 2022 
 

 1 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

LICITAÇÃO 

 

BCPREV – BREJO DO CRUZ PREVIDÊNCIA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
EDITAL Nº 01/2022  
AUXÍLIO EDUCAÇÃO 
 
A prefeitura municipal de Brejo do Cruz - PB, através da secretaria 
municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, de acordo com a lei municipal Nº 1123/2021, torna 
pública a abertura do Edital de Cadastramento dos estudantes que 
participarão do programa auxílio educação. 
 1. DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1 Este Edital tem por objetivo cadastrar os/as estudantes que 
residem na cidade de Brejo do Cruz-PB e que se deslocam para 
outro município e estão matriculados/as em cursos de graduação ou 
cursos técnicos e que necessitam de auxílio como alimentação, 
transporte ou/e aquisição de materiais, ou estudantes que residem 
em outro município e o chefe familiar ou membros da família 
residem na cidade de Brejo do Cruz-PB. 
1.2 O cadastramento é pré-requisito para permanência no programa 
em que o estudante está vinculado.  
1.3 Os/as estudantes com cadastros DEFERIDOS estarão aptos/as 
a permanecerem no programa do auxílio estudantil e os/ as 
estudantes com cadastros INDEFERIDOS serão desvinculados do 
programa.  
1.4 O auxílio educação possui caráter temporário e os benefícios 
deferidos terão validade até o final do 1º semestre de 2022, salvo se 
o beneficiário for excluído do programa nos termos do art. 5º da lei 
municipal nº 1123/2021. 
1.5 Para esclarecimento de dúvidas o/a candidato/a poderá entrar 
em contato com a equipe pedagógica do município. 
2. CRITÉRIOS PARA PERMANÊNCIA  
2.1 Terão os cadastros DEFERIDOS os/as estudantes que 
cumprirem, cumulativamente, os seguintes critérios:  
a) Estar regularmente matriculado/a em curso de graduação 
presencial e/ou cursos técnicos, ou ainda, preparatório para o 
ENEM;  
b) Comprovar renda familiar per capita de até seis salários mínimos;  
c) Residir no município de Brejo do Cruz-PB a no mínimo 2 anos 
(Chefe familiar ou membros da família) 
d) Estar frequente no curso e apresentar bons rendimentos. 
3. CADASTRO  
3.1 As adesões ao cadastro poderão ser feitas das 8h às 12h do dia 
26 de Janeiro de 2022 ao dia 04 de Fevereiro de 2022, 
presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação 
localizada a Rua: Padre Ayres, 79 - Centro, Brejo do Cruz – PB, 
setor da equipe pedagógica.   
3.2 O/a estudante deve RESPONDER ao Questionário 
Socioeconômico disponibilizado no ANEXO I deste edital, 
garantindo a veracidade das informações. 
3.3 O/a estudante deve preencher a ficha de inscrição 
disponibilizada no ANEXO II deste edital.  
3.4 O/a estudante deverá apresentar a cópia do RG, CPF, 
Comprovante de residência atual e de 2 anos atrás, comprovante de 
renda familiar e Agência e conta do Banco do Brasil. 

4. DAS VAGAS 
4.1 Serão concedidas até 150 (cento e oitenta) vagas de R$ 100,00 
(cem reais) cada. 
4.2 Caso o número de inscritos supere o número de vagas 
disponíveis terá preferência, nesta ordem, aquele que: 
a) possuir menor renda per capita. 
b) estar cursando graduação; 
c) estar cursando curso técnico em institutos federais (exceto os que 
recebem bolsa);  
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1 Os cadastros serão avaliados por uma comissão composta por: 
um representante do Poder Legislativo, um representante dos 
estudantes, um representante do Conselho Municipal de Educação 
de Brejo do Cruz – PB, dois representantes do Poder Executivo. 
5.2 O resultado será divulgado no Diário Oficial do município de 
Brejo do Cruz-PB. 
5.3 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Avaliadora. 
 

Brejo do Cruz – PB, 26 de janeiro de 2022 
Josiran Alves da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ 
Rua Sólon de Lucena nº. 10 – Centro 

CNPJ – 08.767.154/0001-15 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei nº. 253/75, de 20 de novembro de 1975. 

BREJO DO CRUZ-PB, QUARTA-FEIRA – 26 DE JANEIRO DE 2022 
 

 2 

ANEXO I 
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 
Se alguma pergunta possibilitar mais de uma alternativa, indicar a mais adequada. 
Não deixar nenhuma resposta em branco. 
01. Qual é o seu gênero? 
(  ) Masculino. (  ) Feminino. 
 
02. Qual sua idade? 
(  ) 17 a 20 anos. (  ) 21 a 25 anos. (  ) 26 a 35 anos. 
(  ) 36 a 40 anos. (  ) 41 anos ou mais. 
 
03. Que tipo de curso de ensino médio você concluiu ou concluirá? 
(  ) Ensino médio comum. (   ) Ensino profissionalizante. 
(  ) Magistério. (   ) Educação de jovens e adultos (EJA). 
(  ) Outro. Qual?                                                                          
04. Onde você cursou o ensino médio? 
(  ) Todo em escola pública. (  ) Todo em escola particular. 
(  ) Maior parte em escola pública. (  ) Maior parte em escola particular. 
 
05. Em que ano você concluiu ou concluirá o ensino médio? 
(  ) 2017 ou antes. (  ) 2018.  (  ) 2019. 
 
06. Quantas vezes você já prestou vestibular? 
(  ) Nenhuma.  (  ) Uma.  (  ) Duas.  (  ) Três.  ( ) Quatro ou mais. 
 
07. Você já iniciou algum curso superior? 
(  ) Não.   (  ) Sim, mas o abandonei. 
(  ) Sim, estou cursando. (  ) Sim, e já o concluí. 
 
08. Qual é o nível de instrução de seu pai? 
(  ) Analfabeto. (  ) Ensino fundamental incompleto. 
(  ) Ensino fundamental completo.  (  ) Ensino médio completo. 
(  ) Superior incompleto. (  ) Superior completo. 
 
09. Qual é o nível de instrução de sua mãe? 
(  ) Analfabeto. (  ) Ensino fundamental incompleto. 
(  ) Ensino fundamental completo.  (  ) Ensino médio completo. 
(  ) Superior incompleto. (  ) Superior completo. 
 
10. Qual é a profissão de seu pai ou responsável?   
(Se ele for falecido, pule para a próxima questão) 
 
11. Qual é a profissão de sua mãe ou responsável? 
(Se ela for falecida, pule para a próxima questão) 
 
12. Qual é a sua situação habitacional? 
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(  ) Casa própria.  (  ) Casa alugada. (  ) Casa cedida. Se sim, por quem?  (  ) Outra?   
        
13. Há despesas permanentes com tratamento de saúde? _______  
Quem está doente? ______________  
Qual o problema de saúde? _________________  
De quanto é aproximadamente a despesa mensal com o tratamento/medicamentos? 
R$ _________________ 
 
14. Você exerce atividade remunerada? 
(  ) Não. (  ) Sim, regularmente, em tempo parcial. 
(  ) Sim, regularmente, em tempo integral. (  ) Sim, mas é trabalho eventual. 
 
15. Qual é sua participação na vida econômica da família? 
(  ) Não trabalho e meus gastos são pagos pela família. 
(  ) Trabalho e recebo ajuda financeira da família. 
(  ) Trabalho e sou responsável apenas pelo meu sustento. 
(  ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 
 
16. Qual é sua profissão/ocupação? _________________________ 
 
17. Qual é a renda total mensal de sua família? (Considere a soma de todos os salários dos membros de 
sua família. SM = Salário Mínimo Nacional.) 
(  ) Até 1 salário mínimo ou até R$ 998,00. 
(  ) De 1,0 a 2,0 salários mínimos ou R$ 998,000 a R$ 1.996,00. 
(  ) De 2,0 a 3,0 salários mínimos ou de R$ 1.996,00 a R$ 2.994,00. 
(  ) De 3,0 a 4,0 salários mínimos ou de R$ 2.994,00 a R$ 3.992,00. 
(  ) De 4,0 a 5,0 salários mínimos ou de R$ 3.992,00 a R$ 4.990,00. 
(  ) Acima de 5,0 salários mínimos ou acima de R$ 4.990,00 . 
 
18. Você ou alguém da sua família recebe algum tipo de auxílio do governo ou do município? (exemplo: 
bolsa família, renda cidadã, distribuição de leite e/ou cesta básica e outros) 
(  ) Sim   (  ) Não  
Se sim, quais? (descriminar todos os auxílios recebidos) 
____________________________________________________________________________________
      
19. Quantas pessoas vivem da renda familiar indicada na pergunta anterior? 
(  ) Uma.  (  ) Duas.  (  ) Três.  (  ) Quatro.  (  ) Cinco. (  ) Seis ou mais. 
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ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome: ________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: _____/_________________/_________  
 
Estado civil: _________________________________ 
 
RG.:  __________________________________ 
 
CPF.:  _________________________________  . 
 
Filiação: 
Pai: _______________________________________________________ 
 
Mãe:_____________________________________________________________ 
 
Endereço:  
Rua. _____________________________________________________ nº ____ 
 
Bairro: __________________________________ 
 
Cidade: __________________________________________      
 
Estado: _______________________________ 
 
CEP: _______________________________________      
 
E-mail: ___________________________________________       
 
Telefone (se recado, avisar): (   ) ________________________   
 
Celular: (   ) ____________________________________  

   
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO  
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