


 

 
 
EDITAL Nº 01/2022 
Processo Seletivo para concessão de bolsas de estudo 
  

Dispõe sobre as diretrizes, normas e critérios 
para a concessão de Bolsas de Estudos da 
FACULDADE NOVO HORIZONTE – FNH 
para o processo seletivo de 2023.1. 

 
1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1. O presente regulamento destina-se a normatizar a concessão de Bolsas de Estudos do 
FACULDADE NOVO HORIZONTE - FNH, localizado na Rua Governador Miguel 
Arraes de Alencar, 61 -A, Centro – Vitória de Santo Antão / PE. CEP: 55.602-212. 

1.2. A FNH reserva o direito de aplicar as condições estabelecidas neste Edital, modificá-
las ou revogá-las a qualquer momento, quando julgar conveniente e/ou necessário. 
 

Artigo 1º- O presente Edital, tem por finalidade específica possibilitar que jovens e 
adultos tenham acesso a educação de qualidade, com condições altamente acessíveis, 
através do nosso programa de bolsas.  
  
Artigo 2º- A FNH I disponibilizará o total de 20 BOLSAS, a saber: 
 

1. Bacharelado em DIREITO:  
1.1. 2 bolsas de 100%  
1.2. 4 bolsas de 80%  
1.3. 4 bolsas de 75%  

 
2. Licenciatura em PEDAGOGIA:  

2.1. 2 bolsas de 100%  
2.2. 4 bolsas de 80%  
2.3. 4 bolsas de 75%  

 
PARÁGRAFO ÚNICO: A premiação do artigo 2º deste edital é válida mediante os 
estudantes beneficiados mantiverem notas acima de 7.5 pontos, dar de contrapartida 
social ao menos 10% da carga horária do seu curso, em projetos de extensão, projetos 
sociais, ações e intervenções desenvolvidas pela instituição. Os beneficiados serão 
avaliados semestralmente por comissão própria designada pela direção geral.  
 
Artigo 3º- Na identificação das necessidades para a contemplação da bolsa de estudos, 
serão observados os seguintes critérios: 



 

 
a) Conformidade na documentação de inscrição do processo seletivo; 
b) Nota da prova de Vestibulares. 
 
Artigo 4º- O processo seletivo para bolsas de estudos 2023 contará com quatro fases, a 
saber: 

1. Primeira fase: inscrição: R$ 20,00 (vinte reais) 
2. Segunda fase: realização da prova de conhecimentos gerais e redação para os A 

PROVA SERÁ APLICADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, das 18h as 22h. 
3. Terceira fase: análise e correção das provas; 
4. Quarta fase: divulgação dos estudantes selecionados – 23 DE JANEIRO DE 2023 a 

partir das 13h com transmissão ao vivo pelas redes sociais.  

Artigo 5º- A inscrição para participação do processo seletivo para bolsas de estudos 
2023.1 será feita exclusivamente de forma presencial na FNH Ipojuca, o atendimento 
presencial funciona na instituição, cito, Rua Governador Miguel Arraes de Alencar, 
61 -A, Centro – Vitória de Santo Antão / PE. CEP: 55.602-212, conforme o item 1 do 
Artigo 4º. Atendendo sempre das 08h às 21h, de segunda-feira à Sexta- feira.  
 
Artigo 6º– Serão classificados os candidatos que obtiverem a maior pontuação, caso haja 
empate, o critério de desempate se dará da seguinte maneira:  
 

1. Histórico de notas escolares- Ficha 19, se persistir o empate 
2. Se beneficiário dos programas governamentais como AUXILIO BRASIL, se 

persistir, 
3. Avaliação sócio- econômica da família, conforme apresentação de documentação que 

possibilite mensurar as condições, conforme a lei prever.  

§ 1º: A lista de classificados será divulgada na conta do Instagram da instituição (@fnh.br), 
no site www.fnh.edu.br / www.redenovohorizonte.com.br e  no mural da instituição, na data 
de 23/01/2023. 

§ 3º: Após divulgados os resultados, os classificados terão o prazo de até 5 dias úteis para 
realizar a matrícula. Caso não seja realizada a matrícula dentro do prazo especificado a 
premiação será transferida para o classificado posterior aos selecionados. 
 
Artigo 7º. Será delegada competência para decisão de ordem exclusiva, geral, impessoal e 
irrecorrível sobre a concessão ou não de bolsa, pela Equipe Multidisciplinar da FNH 
VITÓRIA. Compete a Equipe Multidisciplinar da instituição: 

 
I- Receber as inscrições para o processo seletivo dentro do prazo estabelecido;  
II- Aplicar os critérios de seleção;  
III- Elaborar o relatório com a relação dos beneficiados;  
IV- Cumprir, em todos os atos, a legislação pertinente e zelar pela veracidade dos fatos;  

http://www.fnh.edu.br/
http://www.redenovohorizonte.com.br/


 

 
V- Garantir o sigilo e arquivamento do processo seletivo de bolsas; 
VI – Avaliar de forma impessoal as provas. 

 
Artigo 8º. O estudante ou responsável pelo estudante, ao preencher sua Ficha de 
Inscrição, declara-se ciente e de acordo com todas as normas deste processo. 
 
Artigo 9º. A seleção para a bolsa será uma prova com conhecimentos gerais (português, 
matemática, conhecimentos gerais e redação). 
 
Artigo 10. Os casos distintos a este edital serão analisados pela direção da FNH 
VITÓRIA. 
 

Vitória de Santo Antão, 26 de setembro de 2022. 
 
 
 
 

Gilberto Claudino da Silva Júnior  
Diretor Geral  


