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Edital Bolsa Benson 2023 

 

A Bolsa Benson é uma iniciativa de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Últimos Dias para incentivo à educação na área de Agricultura e Alimentos. 

 

Informações Gerais sobre a Bolsa: 

- Há um número limitado de bolsas; 
- O processo para contemplação da Bolsa é imparcial; 
- Está disponível para todos os missionários retornados com até 40 anos de idade; 
- O valor da Bolsa é integral e pago diretamente à Instituição de Ensino Superior; 
 

1.0 Requisitos Básicos 

1) Ser membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias; 

2) Missionário retornado (homem ou mulher) com até 40 anos de idade; 

3) Ter nota igual ou superior a 500 pontos no Enem  

4) Estar matriculado ou ter passado no vestibular para um dos cursos aprovados 

até o 12 de janeiro de 2023 (ver item 2.0). 

 

1.1 Período de Inscrição para a Bolsa Benson 2023 

Inscreva-se no site “Autossuficiencia.org.br/bolsabenson” de 30 setembro a 26 

outubro de 2022 

 

1.2 A Fase 1, enviar os seguintes documentos até 31 outubro de 2022 

1) Redação 

2) Plano de Carreira 

3) Perfil Socioeconômico  

 

      Requisitos para aprovação da Fase 1 

1) Ter nota igual ou superior a 8,5 na Redação 

2) Ter nota igual ou superior a 8,5 no Plano de Carreira 

1.3 A Fase 2, enviar os seguintes documentos do dia 18 a 28 novembro de 2022 
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1) Endosso do Bispo 

2) Responder algumas perguntas por vídeo 

3) Comprovante de matrícula ou de aprovação no vestibular até 12 de janeiro 

de 2023.  

 

1.4 Anúncio dos ganhadores da Bolsa Benson 2023 

Os ganhadores da Bolsa Benson 2023 serão anunciados no dia 20 janeiro de 2023 

 

1.5 Termo de Acordo, pagamentos etc. A partir do dia 23 de janeiro 2023.   

 

2.0 Critérios de Desqualificação 

O(a) candidato(a) será desqualificado quando: 

1) Não cumprir com um ou mais requisitos básicos; 

2) Não entregar a redação dentro do prazo; 

3) Não entregar o plano de carreira dentro do prazo; 

4) Não entregar o perfil socioeconômico dentro do prazo; 

5) Ter nota inferior a 8,5 na Redação; 

6) Ter nota inferior a 8,5 no Plano de Carreira; 

7) Não entregar o Endosso do Bispo dentro do prazo; 

8) Não entregar os boletos da escola dentro do prazo. 

 

3.0 Calendário e Prazos 

- Período de Inscrição: 30 setembro a 26 outubro de 2022 

- Envio da Redação, Perfil Socioeconômico, Plano de Carreira: até 31 outubro de 

2022   

- Envio do Endosso do Bispo: 18 a 28 de novembro de 2022 

- Anúncio dos Ganhadores da Bolsa Benson 2023: 20 janeiro de 2023 
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4.0 Redação 

Para ser qualificado para a próxima fase o(a) candidato(a) deverá enviar uma 

redação. 

▪ Essa redação é do tipo dissertação argumentativa;  

▪ O(a) candidato(a) irá receber via e-mail, em PDF, a folha oficial para 

escrever a redação; 

▪ A redação deverá ser feita à mão; 

▪ Escreva sua redação com letra legível, para evitar perder pontos no momento 

da correção. 

▪ A redação não deverá ultrapassar número de linhas delimitada pela folha 

oficial (30 linhas); 

▪ A redação deverá ser enviada no formato *PDF e o nome do documento 

deve ser o nome completo do candidato; 

▪ Conforme seção 2.0, o(a) candidato(a) que não enviar a redação dentro do 

prazo será desqualificado. 

 

4.1 Correção das Redações 

As redações serão corrigidas por 2 especialistas diferentes e imparciais, que irão 

avaliar os seguintes critérios: 

1) Modalidade textual: se a redação está de acordo com a forma de uma 

dissertação argumentativa, ou seja, se possuí a estrutura título, introdução, 

argumentos e conclusão; 

2) Ortografia: grafia correta das palavras; 

3) Coesão textual: conexão lógico-semântica entre as partes de um texto; 

4) Coerência Textual: relação lógica entre as ideias, conexão entre os 

parágrafos e entre a introdução, os argumentos e a conclusão. 

 

5.0 Plano de Carreira 

O(a) candidato(a) irá receber um modelo do Plano de Carreira que ele deverá 

enviar. Este plano de carreira é um documento que descreve quais os passos dentro 

da sua carreira acadêmica e profissional que você pretende trilhar durante e após a 

conclusão do curso de graduação.  
 

O plano de carreira deverá ser enviado no prazo solicitado (ver item 3.0), no 

formato *PDF.  
 

O plano de carreira não necessita ser escrito à mão. 
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6.0 Perfil Socioeconômico 

A Bolsa Benson, assim como outras iniciativas da Igreja, procura promover a 

educação e a autossuficiência entre os membros, principalmente aqueles que não 

possuam condições financeiras para arcar com os custos do curso superior 

(tecnólogo ou bacharelado)  

 

Ao preencher o perfil socioeconômico a Equipe de Admissão da Bolsa Benson irá 

avaliar a real necessidade do candidato mediante a renda por dependente. 

 

7.0 Endosso do Bispo 

Como uma iniciativa da Igreja, os candidatos deverão enviar o documento Endosso 

do Bispo, dentro do prazo estipulado (ver item 3.0). Os candidatos irão receber o 

documento via e-mail para preenchimento do líder.  

 

O Endosso do Bispo deverá ser enviado no formato *PDF.  

 

8.0 Informações Adicionais 

- Os boletos da instituição de ensino deverão ser enviados em até 3 dias antes da 
data do vencimento do boleto. Caso tenha algum desafio entrar em contato com 
o Call Center do FPE o mais rápido possível.  0800 773 3446 
 

- Perguntas ou dúvidas deverão ser encaminhadas diretamente à Equipe de 

Admissão da Bolsa Benson, através do e-mail 
bolsabensonbrasil@churchofjesuschrist.org  

 

- Os candidatos que não forem aprovados, irão receber uma devolutiva da Equipe 

de Admissão da Bolsa Benson.  

 

mailto:bolsabensonbrasil@churchofjesuschrist.org

