
 

 

 

 

 

ERRATA Nº1 

   

A União Brasileira de Educação Católica - UBEC, Mantenedora do Centro 

Universitário Católica do Leste de Minas Gerais - UNILESTE, no uso de suas 

atribuições legais, por meio de seu Programa de Concessão de Benefício - PCB, 

como lhe facultam as legislações vigentes, relacionadas e relativas a Concessão 

e Renovação da Bolsa Social de Estudo, torna pública a retificação do 4º EDITAL 

UNIFICADO PARA O ENSINO SUPERIOR - PROCESSO DE RENOVAÇÃO 

para o ano letivo de 2022, publicado no site do Unileste: https://unileste.cato-

lica.edu.br/portal/ no dia 14/10/2021. 

 

A presente errata resolve: 

 

ONDE LÊ-SE: em todo o texto correspondente ao 4º Edital Unificado 

Para o Ensino Superior - Processo de Renovação: 

 

a) apresentação da cópia dos 03 (três) últimos contracheques dos meses 

(agosto, setembro e outubro), no caso de renda fixa, se houver recebi-

mento de 13º (décimo terceiro) salário, este contracheque também deverá 

ser apresentado;  

 

b) ou o integrante do grupo familiar que possui contas correntes e/ou pou-

panças de pessoa física e jurídica (Banco Tradicional com Agências Físi-

cas ou Banco Digital) deverá apresentar, a cópia dos extratos bancários 

relativos aos 03 (três) últimos meses completos (agosto, setembro e ou-

tubro), inclusive para os casos de não movimentação financeira. 

 

 

Que passa a vigorar como se segue: 
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a) Apresentar a cópia dos 03 (três) últimos contracheques dos meses (julho, 

agosto e setembro), no caso de renda fixa, se houver recebimento de 13º 

(décimo terceiro) salário, este contracheque também deverá ser apresen-

tado; o 

 

b) O integrante do grupo familiar que possui contas correntes e/ou poupan-

ças de pessoa física e jurídica (Banco Tradicional com Agências Físicas 

ou Banco Digital) deverá apresentar, a cópia dos extratos bancários re-

lativos aos 03 (três) últimos meses completos (julho, agosto e setembro), 

inclusive para os casos de não movimentação financeira. 

 

Sendo assim, qualquer item do correspondente Edital que tratar de compro-

vantes referente aos meses agosto, setembro e outubro, devem ser substituídos 

por julho, agosto e setembro. 

 

Por fim, orientamos que qualquer dúvida a respeito do Processo Seletivo 

de Renovação da Bolsa Social de Estudo, deverá ser sanado junto ao PCB (UNI-

LESTE), no seguinte canal de comunicação: pcbunileste@unileste.edu.br e te-

lefone: (31)3846-5500, opção 4 ou 3846-5690 de segunda-feira a sexta-feira nos 

seguintes horários: 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.  
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