
 

Fundação Mary Harriet Speers – Coordenação de Parcerias e Projetos 

Rua Nestor Pestana, 136 – 5º andar | 01303-010 – São Paulo, SP 
Tel. 11 3125-2587 | gil@maryspeers.com.br | www.maryspeers.org.br 

EDITAL 2019 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

1. DAS BOLSAS  

O presente Edital objetiva regulamentar o atendimento aos pedidos de bolsas de graduação 

nos Cursos de Agronomia e Veterinária, com início em 01 de janeiro de 2020. 

 

2. DAS SOLICITAÇÕES 

Os pedidos de inscrições serão recebidos por meio de formulário próprio no site da Fundação 

Mary Harriet Speers https://www.maryspeers.org.br/bolsas-de-estudos-2019, de 01 de agosto 

de 2019 à 30 de agosto de 2019, às 17h00 (horário de Brasília). Não serão recebidas 

inscrições por outra forma ou fora do período supracitado. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA SOLICITAÇÕES 

Junto aos pedidos de bolsas e suas justificativas, deverão ser anexadas as seguintes 

informações: 

1. Comprovação de renda de até 2 salários mínimos (soma dos recebimentos pelo número de 

pessoas que moram na residência); 

2. Não recebimento de outras bolsas em seu nome; 

3. Não recebido de outra(s) bolsa(s), anteriormente, da Fundação Mary Harriet Speers; 

4. Não ter concluído nenhum curso de nível superior em qualquer Instituição. 

 

4. ENVIO DE DOCUMENTOS  

Documentos a serem encaminhados para Fundação: Cópia do RG, CPF, Comprovante de 

Residência (atualizado), Cópia de comprovação de renda das pessoas que residem na casa. 

Endereço: Fundação Mary Speers, Rua Nestor Pestana, 136 – 5º andar | 01303-010 – São 

Paulo, SP ou pessoalmente ou pelo correio com carta registrada, acompanhada 

obrigatoriamente. Serão considerados os documentos com carimbo do correio, que constar a 

data, até o dia 30 de agosto de 2019, às 17h00 (horário de Brasília).   

A candidatura é gratuita e deverá ser feita até a data limite deste edital, o dia 30 de agosto de 

2019, às 17h00 (horário de Brasília). 

 

 

https://www.maryspeers.org.br/bolsas-de-estudos-2019
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Observação: O candidato que não efetuar sua inscrição por meio do formulário eletrônico e a 

entrega dos documentos comprobatórios informados no prazo estabelecido, terá sua 

candidatura automaticamente desclassificada.  

 

5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

Os candidatos terão suas solicitações analisadas por meio do formulário previamente 

preenchido, dos documentos encaminhados, complementado por entrevista pessoal e ou visita 

domiciliar.  

Solicitações de bolsas de estudos que não as descritas no item 1 deste edital, serão 

automaticamente desclassificadas.  

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS SOLICITAÇÕES E DA SELEÇÃO 

Todos os candidatos serão avisados individualmente, por e-mail, da decisão sobre suas 

solicitações.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as informações enviadas nas etapas deste edital serão tratadas de forma confidencial.  

Em caso de dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato pelo e-mail gil@maryspeers.com.br     

mailto:gil@maryspeers.com.br

