
 

 

 

Porto Alegre, 17 de março de 2023. 

 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII 

PROJETO JOÃO DE TODAS AS CORES 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO – IIº PROCESSO SELETIVO DE 

CONCESSÃO DE BOLSAS ÉTNICO-RACIAIS PARA O ANO DE 2023 

 

O presidente da Fundação Educacional João XXIII, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 17 do Estatuto 

Social da Fundação, resolve: 

 

PRORROGAR, até o dia 23 de março de 2023, as inscrições de candidatos às bolsas de estudo étnico-raciais do 

Projeto João de Todas as Cores, tanto para possíveis alunos novos quanto para atuais alunos da Fundação, 

conforme, respectivamente, os Editais N.02 e 03, de 9 de março de 2023. Permanecem inalterados os horários de 

atendimento: de segunda a sexta- feira, das 8h às 12h30 e das 14h às 17h30, na Secretaria da Fundação (Rua 

Sepé Tiaraju, 1013, sala 201); 

 

ALTERAR a análise dos documentos de inscrição e das entrevistas pedagógicas, para ambos os editais,  para o 

período de 20 a 28 de março de 2023; 

 

PRORROGAR o período de encontros com a Comissão de Heteroidentificação, para ambos os editais, para 20 a 

28 de março de 2023; 

 

PRORROGAR o período de entrevistas pedagógicas, para alunos novos, para 20 a 28 de março de 2023; 

 

ALTERAR as datas para eventuais pedidos de complementação de documentações, a critério da Fundação, para 

ambos os editais, para os dias 29 e 30 de março de 2023; 

 

ALTERAR a divulgação do resultado dos candidatos contemplados, para ambos os editais, para o dia 31 de março 

de 2023, a partir das 18h; 

 

ALTERAR o período de matrículas, para novos alunos, para os dias 3 a 7 de abril de 2023; 

 

ADITAR o novo quadro de vagas conforme o cronograma abaixo, sem prejuízo aos candidatos já inscritos:  

 

Edital N.02 – Público externo 

 

Educação Infantil  

 Maternal multi-idade (turno da tarde) – nascidos de 1º/04/2019 a 31/03/2021 – Cadastro reserva 

 Nível multi-idade (turno da tarde) – nascidos de 1º/04/2017 a 31/03/2019 – Cadastro reserva 

 

Ensino Fundamental 

 6º ano (turno da manhã) – 03 vagas 

 7º ano (turno da manhã) – 03 vagas 

 

Ensino Médio 



 

 

 1ª série (turno da manhã) – Cadastro reserva 

 

Edital N.03 – Público interno 

 

Cadastro reserva 

 

Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

 

 

 

DENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Presidente da Fundação Educacional João XXIII 

 

 


