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DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARINHEIRO EM SALVADOR (DRAMN-
Sa)

Projeto  Educação:  o  DRAMN-Sa  participa  que  as  inscrições  para
bolsas parciais de estudos do Projeto Educação estão abertas até o
dia 17 de dezembro de 2020, para os níveis Fundamental II e Médio.

Público-alvo: militares e servidores civis residentes em Salvador
e região metropolitana, que se encontram em dificuldade financeira
para  o  custeio  do  pagamento  das  despesas  escolares  de  seus
dependentes na faixa etária prevista para o Ensino Fundamental II
e para o Ensino Médio (12 a 17 anos).

objetivo do projeto: apoiar famílias que tenham dificuldades para
custear  as  despesas  educacionais  de  seus  filhos  no  sistema  de
ensino  privado.  O  Projeto  prevê  bolsas  de  estudos  parciais  e
atividades socioeducativas voltadas para a Educação Financeira.

Critérios para a seleção: para a concessão da bolsa parcial será
avaliada a situação socioeconômica da família, por meio de parecer
social indicando a elegibilidade do caso, sendo esse procedimento
realizado  exclusivamente  por  assistente  social.  Baseado  no
referido  critério,  o  profissional   estabelecerá  uma  relação  de
inscritos,  em  ordem  de  prioridade  que  serão  atendidos  mediante
número de vagas e disponibilidade de recursos.

Bolsa  parcial:  o  Abrigo  do  Marinheiro  assumirá  as
responsabilidades financeiras das mensalidades escolares junto ao
estabelecimento  educacional.  Para  isso,  o  responsável  pelo
dependente terá um desconto no Bilhete de Pagamento em favor do
Abrigo do Marinheiro com um percentual da bolsa, conforme tabela:

POSTO/GRAD.  OFICIAL OU
SC ASSEMELHADO

 SO/SG OU
SC ASSEMELHADO

CB/MN/SD OU
SC ASSEMELHADO

PERCENTUAL 70% 40% 25%

Documentos necessários para a inscrição:

.Ficha  de  inscrição,  disponível  no  link:
https://www.marinha.mil.br/com2dn/nas-apresentacao 

. Número de associação ao AMN (Para se associar gratuitamente e

https://www.marinha.mil.br/com2dn/nas-apresentacao


gerar  sua  carteirinha  basta  acessar  o  site  por  meio  do  link:
www.abrigo.org.br/associe-se);
. Cópia da identidade da MB do militar e a cópia da folha da CR em
que  consta  a  inclusão  do  dependente;
. Cópia da identidade da MB e Cópia da certidão de nascimento do
dependente;
.  Cópia  do  último  Bilhete  de  Pagamento;
. Declaração de Trabalho do Cônjuge e Bilhete de Pagamento; e
.  Cópia  das  principais  contas  mensais  e  contas  extras
(aluguel/prestação,  condomínio,  IPTU,  energia  elétrica,  água,
telefone, alimentação, transporte, educação, saúde, prestação tv a
cabo/internet,  encargos  trabalhistas  e  fatura  dos  cartões  de
crédito.

A  ficha  de  inscrição  preenchida  e  as  cópias  dos  documentos
supracitados devem ser remetidos por mala postal para o Hospital
Naval  de  Salvador/Coordenação  de  Projetos  Sociais  DRAMN-Sa,  em
envelope lacrado, até o dia 17 de dezembro de 2020. Documentos
enviados após esta data serão automaticamente desconsiderados.

Instituição conveniada: a Rede SESI de Educação é a maior rede
privada de ensino do país. Na Bahia, oferece educação há mais de
50 anos para as principais regiões do Estado e, hoje, conta com
escolas que oferecem o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e/ou o
Ensino Médio (1ª à 3ª série). Em Salvador e Região Metropolitana
(Candeias), possui a oferta de 4 escolas:

• Centro  Integrado  de  Atividades  SESI  SENAI  (SESI
Candeias),  com  oferta  do  6º  ao  9º  ano  do  Ensino
Fundamental;

• Escola SESI Comendador Bernardo Martins Catharino (SESI
Itapagipe),  com  oferta  do  6º  ao  9º  ano  do  Ensino
Fundamental;

• Escola  SESI  Reitor  Miguel  Calmon  (SESI  Retiro),  com
oferta do 8º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do
Ensino Médio;

• Escola SESI Djalma Pessoa (SESI Piatã), com oferta da 1ª
a 3ª série do Ensino Médio.

A  Rede  SESI  de  Educação  conta  com  a  oferta  de  plataformas  de
aprendizagem  adaptativa,  portal  com  conteúdos  pedagógicos
digitais,  sistema  estruturado  de  ensino  próprio,  aplicação  de
simulados  Prova  Brasil  e  ENEM,  Microsoft  for  Education,  entre
outros  diferenciais.  Para  saber  mais  acesse:
www.escolasesiba.com.br.

Para as famílias que não se encontram no perfil para requerer as
bolsas de estudos e buscam oportunidade de acesso a educação de
qualidade,  o  DRAMN-Sa  divulgará,  oportunamente,  o  convênio  de

http://www.escolasesiba.com.br/
http://www.abrigo.org.br/associe-se


descontos  especiais  nas  mensalidades  para  os  associados  do  AMN
junto à Rede Educacional SESI. 

Juntos, podemos+.


