
 
 

FACULDADE NOVO HORIZONTE  

EDITAL DE RENOVAÇÃO DE BOLSA DE GRADUAÇÃO 2021.1 

Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social 

 

 

 

A direção acadêmica da Faculdade Novo Horizonte-FNH, no uso de suas 

atribuições legais, publica o presente edital para renovação de bolsas de estudos 

para o Ensino Superior para o semestre de 2021.1. 

A Faculdade Novo Horizonte-FNH, Instituição de Ensino Superior, 

mantida pelo INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, SOCIEDADE E PESQUISA 

- INESP, CPNJ 22.664.347/0001-71, estabelecida na Rua Governador Miguel 

Arraes de Alencar, 61-A, Livramento, Vitória de Santo Antão, credenciada pelo 

Ministério da Educação, nos termos da Portaria Ministerial nº 84 de 06/02/2018, 

torna público o Edital do processo seletivo da Faculdade Novo Horizonte, 

2021. As inscrições para renovação deverão ser realizadas na Instituição de 

Ensino e/ou de caráter remoto pelo e-mail: colaps.vsa@fnh.edu.br 

O objeto do presente edital é a concessão das renovações das bolsas de 

estudos parciais de 50% (cinquenta por cento), 60% (sessenta por cento), 

70% (setenta por centro) e integrais de 100% (cem por cento) do valor das 

mensalidades. 

 No ato da inscrição, os formulários e documentações deverão ser 

entregues, e todas as laudas com rubrica do candidato. É absolutamente 

necessário que se rubrique todas as páginas do documento. A ausência de 

um dos documentos supracitados acarretará no indeferimento da renovação. 

1° etapa: do procedimento de renovação de bolsas de estudos na Faculdade 

Novo Horizonte: realização das inscrições (preenchimento e entrega) dos 

formulários, termo de concordância e demais informações para a concessão ou 



 
renovação dos benefícios no período de 09/12/2020 a 11/12/2020. 

Impreterivelmente, não serão aceitos pedidos ou solicitações foram do prazo 

estabelecido no presente edital. 

2° etapa:  avaliação dos formulários: Os formulários serão avaliados no período 

de 12/12/2020 e 13/12/2020. Publicação da listagem de candidatos aprovados. 

3° etapa: entrevistas com os candidatos selecionados no período de 15/12/2020 

e 16/12/2020. As entrevistas individuais serão realizadas entre 09h00min às 

17h:30min. 

4° etapa: O resultado será publicado em 21/12/2020.  

 

Para os candidatos aprovados: 

Matrículas especiais para os bolsistas: 

Valor promocional:  R$ 300,00 (trezentos reais). 

Período: 21/12/2020 até 30/12/2020 (13h00min às 17h00min). 

Valor promocional:  R$ 350,00 (trezentos reais). 

Período: 04/01/2021 até 08/01/2021 (13h00min às 17h00min). 

 

 

Vitória de Santo Antão, 8 de dezembro de 2020. 

 

 

Diretoria acadêmica 

Juliana Arandas 


