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PROGRAMA BOLSA DO POVO EDUCAÇÃO – CENTRO PAULA SOUZA 
 

O QUE É? 

o Programa Bolsa do Povo Educação Centro Paula Souza tem como objetivo 

contratar responsáveis legais dos estudantes matriculados nas ETECs para 

apoiar suas unidades de ensino, sobretudo no acompanhamento dos protocolos 

sanitários.  

CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO 

Serão considerados, para a contratação, os critérios: 

• Vulnerabilidade socioeconômica da família do estudante; 

• Desempregados a mais de três meses; 

• Residir no município da Etec que está se inscrevendo; 

INSCRIÇÕES 

• Para se inscrever no processo de seleção é necessário: 

• Ser responsável legal de estudante que se encontra matriculado na 

Escola Técnica Estadual – ETEC; 

• Ter idade entre 18 a 59 anos; 

• Não possuir comorbidades; 

• Residir no mesmo município onde se localiza a ETEC para a qual 

pretende candidatar-se à bolsa; 

• O candidato pode se inscrever em até 3 ETEC. 

COMO FAZER A INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas através do link: 

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/  

No período de 01 a 12/09/2021. 

Ao acessar o link indicado procurar a opção Centro Paula Souza 

SELEÇÃO 

Após o encerramento das inscrições, no período de 16 a 22/09, os inscritos serão 

entrevistados pelas unidades escolares, com agendamento prévio de dia e 
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horário, no dia e horário agendados para a entrevista devem apresentar os 

documentos abaixo: 

• Documento de Identidade com foto (RG);  

• Comprovante de residência;  

• Nome completo , CPF e RM do estudante sob a sua tutela e matriculado 

na Etec;  

• Documento que comprove o vínculo legal com o estudante;  

• Atestado de antecedentes criminais; 

• Termos de compromisso e responsabilidade assinados – extrair no site 

acima mencionado (https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/) 
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