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MANUAL DO AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO 

Quem tem direito ao benefício? 

Todos os estudantes universitários matriculados em cursos de graduação de 

universidades das redes públicas e particular de ensino que residem no município de 

Bom Jesus dos Perdões. 

Como obter o benefício? 

1) Para adquirir o auxílio, os estudantes devem realizar o cadastramento do cartão 

“EU SOU BOM JESUS DOS PERDÕES”, pelo aplicativo EU SOU BOM JESUS DOS 

PERDÕES (http://www.eusoubjperdoes.com.br/) disponível na PLAY STORE, ou 

presencialmente através da CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO da 

Prefeitura Municipal (Rua Dom Duarte Leopoldo, 83 – Centro), horário de 

atendimento: das 10:00h as  16:00h de segunda- feira à sexta-feira. 

 

2) Já com o número do registro do Cartão EU SOU BOM JESUS DOS PERDÕES, o 

estudante deve preencher a FICHA CADASTRAL DE AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO, 

disponível pelo site (http://www.bjperdoes.sp.gov.br/2019/07/23/auxilio-

universitario/) ou através da CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO da 

Prefeitura Municipal (Rua Dom Duarte Leopoldo, 83 – Centro), horário de 

atendimento: das 10:00h ao 12:00h e de 12:30h às 16:00h de segunda-feira à 

sexta-feira. 

 

 Durante o preenchimento, o estudante deverá seguir os seguintes passos: 

1) Informar dados pessoais (nome completo, RG, CPF, endereço, telefone e e-mail). 

 

2) Informar o nome da universidade e do curso em que está matriculado, semestre, 

período e cidade da instituição de ensino. 

 

3) Informar o tipo de conta (CORRENTE OU POUPANÇA INDIVIDUAL E PRÓPRIA), 

o BANCO, a AGÊNCIA, o DV da agência, o número da CONTA e o DV da conta 

(Não aceitando contas salário, conta conjunta ou contas de bancos digitais). 

O estudante deve apresentar as seguintes cópias:  

1) Dos documentos pessoais (RG e CPF); 

 

2) Atestado de matrícula referente ao segundo semestre; (Que deverá conter: 

nome do aluno, semestre em que está matriculado e assinatura da faculdade); 

 

http://www.eusoubjperdoes.com.br/
http://www.bjperdoes.sp.gov.br/2019/07/23/auxilio-universitario/
http://www.bjperdoes.sp.gov.br/2019/07/23/auxilio-universitario/
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3) Comprovante de residência que deve estar: 

 

 Em nome do aluno; 

 Do pai ou da mãe; 

 Do cônjuge (anexar cópia da Certidão de Casamento); 

 Dos avós (anexar Certidão de Nascimento do estudante); 

 Para os residentes em imóvel de terceiro, o estudante deverá trazer 

Declaração de Endereço, que deverá ser preenchido pelo titular do 

comprovante, com reconhecimento da assinatura em cartório.  

(Exemplos de comprovantes de endereço: conta de água; de telefone/celular; de 

energia elétrica.) 

 

O estudante deve apresentar declaração de transportes: 

1) Para quem utiliza van ou ônibus: declaração da empresa de transportes datado 

em 2019 (a declaração poderá ser solicitada no site da Viação Atibaia ou 

presencialmente na garagem da empresa); 

 

2) Para quem utiliza veículo próprio (carro ou moto): Apresentar cópia do 

documento do veículo e declaração de próprio punho, declarando que utiliza o 

mesmo.  

(As declarações deveram conter: nome do aluno, horário que vai a faculdade, a placa 

do veículo utilizado, e assinatura do aluno com data e local.) 

 

Como fazer a entrega da documentação?  

1) Para entrega, os interessados devem comparecer com a ficha cadastral 

preenchida (TODOS OS CAMPOS) e os demais documentos solicitados, à 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO localizado na Prefeitura Municipal de 

Bom Jesus dos Perdões (Rua Dom Duarte Leopoldo – nº 83) do dia 24/07/2019 

ao dia 16/08/2019. Horário para recebimento: 10:00h às 12:00h e de 12:30h às 

16:00h de segunda-feira à sexta-feira.  

 

2) A concessão do Auxílio Universitário só será validada se toda a documentação 

estiver de acordo com a solicitada.  

 

3) Toda sexta-feira será realizada a conferência da documentação e após será 

disponibilizada na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO E NO FACEBOOK DA 
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PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES, a listagem do auxílio universitário 

com status de DEFERIDO ou INDEFERIDO, que pode ser identificado pelo 

solicitante de acordo com o número do cartão EU SOU BOM JESUS DOS 

PERDÕES. 

 

 Permitindo assim, a adequação da documentação dentro do período de 

aquisição, na CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO localizado na Prefeitura 

Municipal de Bom Jesus dos Perdões (Rua Dom Duarte Leopoldo – nº 83) do dia 

24/07/2019 ao dia 16/08/2019. Horário de atendimento: 10:00h às 12:00h e de 

12:30h às 16:00h de segunda-feira à sexta-feira. 

 

4) No dia 19/08/2019 será divulgada a listagem final de todos os estudantes que 

receberão o benefício.   

 

 

 

Mais Informações: 

TELEFONES: 

Prefeitura Municipal - (11) 4012-1000  

Secretaria Municipal de Educação - (11) 4891-1335 


