EDITAL DE BOLSA DE ESTUDO
A Diretoria da Negócios Inteligentes (NEGINT), torna pública a realização no site
www.negint.com.br, inscrições de candidatos a alunos aos Cursos de Treinamento Oficial
e Pós Graduação.

1. A realização de inscrição e de seleção de candidatos a aluno far-se-á segundo as
normas do presente EDITAL.
2. As inscrições serão realizadas a partir do dia 01 de março até 30 de setembro de 2021,
no site www.negint.com.br.
3. Os candidatos a alunos inscritos concorrerão:
3.1. A uma bolsa de 50% de desconto para três (03) alunos indicados e matriculados no
mesmo curso ou pós graduação.
3.2. A uma bolsa de 100% de desconto para cinco (05) alunos indicados e matriculados
no mesmo curso ou pós graduação + desconto de 20% da primeira mensalidade
dos 5 alunos matriculados.
3.3. A bolsa e pessoal desta forma é intransferível.
3.4. A bolsa tem validade conforme o curso e pós graduação escolhido.
4. O aluno bolsista deve ser um exemplo de estudante, desde modo, deverá ser assíduo
e entregar seus trabalhos na data acordada, no prazo legal e finalizar seu curso ou pós
graduação conforme o prazo específico de cada um.
5. A cada candidato que consegui a bolsa, seu nome será divulgado em nosso Site,
Whatsapp, Telegram, Instagram e facebook como ganhador do mês.
6. Fica já estabelecido que não será possível recorrer do resultado do concurso deste
edital.
7. A inscrição deverá ser realizada preenchendo a ficha em anexo nesse edital e enviado
para o e-mail: treinamento@negint.com.br

Belém do Pará, 23 de fevereiro de 2021.

Tadeu Marcos Borges Paes
Presidente da NEGINT
E-mail: Tadeu.paes@negint.com.br

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO
ESTA FICHA DE INSCRIÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA EM LETRAS DE FORMA SEM RASURA.

Depois de preenchida e assinada deverá ser encaminhada para o seguinte e-mail:
treinamento@negint.com.br

DADOS DO (A) CANDIDATO(A):
NOME:_____________________________________________________________________________
R.G.:____________________________UF:________CPF:____________________________________
FORMAÇÃO:________________________________________________________________________
ENDEREÇO:________________________________________________________________________
MUNICÍPIO: ___________________________________________________ESTADO:_____________
CEP:___________________WHATSAPP ( )______________________CEL( )___________________
E-MAIL:____________________________________________________________________________
INSTAGRAM:____________________________________FACEBOOK:_________________________
CURSO OU PÓS GRADUAÇÃO PRETENDIDO:____________________________________________

Declaro ter conhecimento do Edital do Programa de Bolsa de Estudo e que as
informações constantes nesta ficha de inscrição são verdadeiras, estando ciente das
tarefas a serem realizadas para obtenção da bolsa de estudos.

_______de_________de 2021

Assinatura por extenso do (a) Candidato(a)

