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RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE IDIOMAS
2º SEMESTRE 2022

Apresentamos a seguir o calendário de renovação de bolsas de estudos para os cursos de Idiomas. Pedimos sua 
atenção para a data e o horário em que deverá comparecer ao sindicato e também para as instruções necessárias.
 

1 – De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, têm direito à renovação:

- Professor(a) sindicalizado(a) e em efetivo exercício do magistério na rede privada de ensino;

-  Professor(a) aposentado(a) que tenha trabalhado os últimos 5 (cinco) anos antes da aposentadoria na 
rede privada de ensino.

2 – Critérios de renovação do benefício:

-  A renovação das bolsas obedecerá à ordem crescente do número de matrícula no Sinpro Minas. O(a) pro-
fessor(a) que comparecer após o dia e o horário estabelecidos no calendário será atendido por ordem de 
chegada, após o atendimento dos professores daquele horário.

-  Para agilizar o processo de renovação de bolsas, as carteiras dos associados serão registradas às 9h, 10h, 
11h, 14h, 15h e 16h.

-  No seu dia e horário definidos no calendário, o(a) professor(a) deverá cadastrar a carteira de associado até 
20 (vinte) minutos após o início da renovação.

- O(a) professor(a) deverá estar em dia com a Taxa Social.

3 – Documentação necessária:
- Carteira profissional atualizada (CTPS);
- Carteira de associado do Sinpro Minas;
- Contracheque referente a cada contrato de trabalho.

4 – Observação:

-   O(a) professor(a) aposentado(a) que continua com contrato em estabelecimento de ensino na rede pri-
vada deverá apresentar também um contracheque recente (além da carteira de trabalho atualizada).

-  Professor(a) aposentado(a) que não tem contrato em estabelecimento de ensino deverá apresetar car-
teira de trabalho.

Atenção:
-    O(a) professor(a) que reside em cidade sem sede do Sinpro Minas e que não possa comparecer pessoal-

mente deverá enviar os documentos abaixo pelo Correio ou por e-mail para a regional (clique aqui) do 
sindicato onde deseja a bolsa:

a.  Cópia da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas da foto, qualificação civil, todos 
os contratos de trabalho e uma página posterior em branco);

b.  Cópia dos 3 últimos contracheques (referentes aos contratos de traba¬lho vigentes);

c. Formulário de requerimento de bolsas preenchido clique aqui.

http://www.sinprominas.org.br/wp-content/uploads/2022/05/e-mails-regionais-distribuicao-bolsas-2022.pdf
http://www.sinprominas.org.br/wp-content/uploads/2021/09/formulario-de-requerimento-de-bolsas.pdf
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CALENDÁRIO DE RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE IDIOMAS
2º SEMESTRE - 2022

Escolas de Belo Horizonte e região metropolitana e escolas atendidas pelas regionais 
(Barbacena, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Montes Claros, Poços de Caldas, 

Patos de Minas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia e Varginha)

01/06/2022 - quarta
Matrícula  Horário
 001 a 15.000 9h
 15.001 a 20.000 10h
 20.001 a  24.000 11h
 24.001 a  27.000 14h
 27.001 a  30.000 15h
 30.001 a  34.000 16h

02/06/2022 - quinta 
Matrícula  Horário
 34.001 a  38.000 9h
 38.001 a  42.000 10h
 42.001 a  44.000  11h
 44.001 a  48.000 14h
 48.001 a  52.000 15h
 52.001 a  54.000 16h

03/06/2022 - sexta  
Matrícula  Horário
 54.001 a  58.000  9h
 58.001 a  61.000 10h 
 61.001 a  63.000 11h
 63.001 a  65.000 14h
 65.001 a  67.000 15h
 67.001 a  69.000 16h

06/06/2022 - segunda 
Matrícula  Horário
 69.001 a  71.000  9h
 71.001 a  73.000 10h 
 73.001 a  75.000 11h
 75.001 a  77.000 14h
 77.001 a  79.000 15h
 79.001 a  80.000 16h

07/06/2022 - terça 
Matrícula  Horário
 80.001 a  83.000 09h
 83.001 a  85.000 10h
 85.001 a  86.000 11h
 86.001 a  87.000 14h
 87.001  a 88.000 15h 
 88.001 a  89.000 16h

08/06/2022 - quarta 
Matrícula  Horário
 89.001 a  90.000 09h
 90.001 a  91.000 10h
 91.001 a  92.000 11h
 92.001 a  93.000 14h
 93.001  em diante 15h 
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