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1ª ERRATA - Edital Nº 001/2020

No Edital N.º 001/2020 publicado em 22 de setembro de 2020.

1) No item 2.4, página 02:
Onde se lê:
2.4. Nos termos da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 e Lei 13.853, de 08 de julho de
2019, o candidato deve consentir que este estabelecimento escolar e sua mantenedora
efetue o tratamento dos seus dados pessoais, do(s) genitor/genitora/responsável
financeiro do ESTUDANTE(s) candidato, para todas as finalidades necessárias do
Serviço Social, da Secretaria e do processo de seleção de bolsas, assim como para fins
de comunicação, acompanhamento educacional e contratual (nos termos firmados por
ocasião da matrícula), inclusive com a permissão a disponibilizar as informações sobre
os referidos dados perante terceiros, desde que vinculadas às referidas finalidades ora
descritas.

Leia-se:
2.4. Nos termos da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 e Lei 13.853, de 08 de julho de
2019, o requerente, o núcleo familiar e o candidato bolsista, autorizam de forma
voluntária e livre, que o estabelecimento escolar e sua mantenedora efetuem o
tratamento dos seus dados pessoais, para todas as finalidades necessárias da
assistência social, da secretaria e do processo de seleção de bolsas, assim como para
fins de comunicação, acompanhamento educacional e contratual (nos termos firmados
por ocasião da matrícula), inclusive com a permissão a disponibilizar as informações
sobre os referidos dados perante terceiros, desde que vinculadas às referidas finalidades
ora descritas. O Termo de Consentimento ora expresso, está vinculado à Política de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais elaborada pelo estabelecimento educacional
e mantenedora, de forma clara e detalhada, constantes do “ANEXO II” do presente
edital, o qual foi integralmente lido e livremente aceito.

Foz do Iguaçu, 21 de outubro de 2020.

Irmã Angela Pan
Diretora

