
Processo – Bolsa de Estudos do Curso de Especialização em Logística Empresarial. 
 
1. CANDIDATOS À CONCESSÃO 
Comunidade Externa comunidade em geral, público externo às atividades da USP e da 

Fundação Vanzolini, desde que, atendido os critérios de seleção. 

 

2. PROCESSO SELETIVO 
Todos os candidatos (comunidade externa) deverão realizar prova e atender aos 

critérios socioeconômicos. 

I. Prazo para inscrição na prova bolsa até 25/10/2017. 

II. Prova: Realização – 31/10/2017 às 19hs 
 
3. DOCUMENTAÇÃO 
A entrega da documentação será destinada apenas aos candidatos que acertarem 15 

ou mais questões. 

 
ENTREGA SOMENTE PESSOALMENTE 
I. Cópia da Documentação do candidato e dos membros de seu grupo familiar: 
Cédula de Identidade e CPF para maiores de 16 anos e/ou certidão de nascimento para 

membros menores de 16 anos. 

 

II. Cópia Comprovante de residência do candidato e de todos os membros de seu 
grupo familiar, maiores de 18 anos (qualquer tipo de correspondência). 
 
III. Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) do candidato e de todos os membros da 
família a partir dos 16 anos, com o registro atual. (pág.: Foto e pagina seguinte, 
registro e folha em branco após o registro) 
 
IV. Cópia dos Comprovantes de rendimentos de todos os membros da família: 
 Assalariados 
a. - Três últimos comprovantes de rendimentos, no caso de renda fixa; 

b. - Seis últimos comprovantes de rendimentos, quando houver pagamento de 

comissão ou hora extra; 

 

V. Trabalhador Autônomo / informal / profissional liberal 
a. - Declaração de próprio punho, com reconhecimento em cartório, informando 

média salarial dos seis últimos meses; 

b. - Guias de Recolhimentos ao INSS dos últimos três meses, compatíveis com a 

renda declarada; 

 

VI. Proprietário Individual ou Sócio Proprietário de Empresa 
Decore ou pró-labore feita por contador inscrito no CRC, constando dados pessoais, 

tipo de atividade, endereço, retirada mensal e guia de recolhimento ao 

INSS compatível com a renda mensal; 

 
VII. Prazo para Entrega da Documentação: 



Será informado por e-mail aos candidatos aptos/elegíveis, ou seja, que obtiveram 15 

ou mais pontos na prova. 
 

VII. Local de entrega:  
Local de entrega: Av. Prof Almeida Prado, 531 – Departamento de Engenharia de Produção- 

Escola Politécnica- Cidade Universitária – Sala D2-111 -1º Andar. 

Horário: 2ªf à 5ªf das 9h00 às 20h45, 6ªf das 9h00 às 20h30 - sábado das 8h15 às 12hs. 
 

4. MAIS INFORMAÇÔES 
O candidato contemplado terá 01 (uma) bolsa de 100% durante o período do curso. 

Conteúdo da prova bolsa é conhecimentos gerais e raciocínio logico. 

Em caso de duvidas favor entrar em contato com a Secretaria Acadêmica 

secretariausp@vanzolini.com.br  


