
CentroMotion Dependent Scholarship Program 

O PROGRAMA 
O CentroMotion estabeleceu um programa de bolsas de estudo para apoiar os filhos de funcionários que 
planejam continuar seus estudos em uma faculdade ou faculdade profissionalizante. 

Este programa é administrado pela Scholarship America®, o maior criador e administrador de bolsas de 
estudo, assistência com mensalidades e outros programas de apoio para corporações, fundações, 
organizações e indivíduos do país. As bolsas são concedidas independentemente de raça, cor, credo, 
religião, orientação sexual, gênero, deficiência ou nacionalidade. 

Os candidatos são responsáveis por obter e transmitir todas as informações necessárias. As inscrições 
são avaliadas com base nas informações fornecidas, portanto, você deve responder a todas as 
perguntas da forma mais completa possível. Inscrições incompletas não serão avaliadas. Todas as 
informações recebidas são consideradas confidenciais e apenas a Scholarship America é revisada. 

ELEGIBILIDADE 
Os candidatos ao Programa de Bolsas de Estudo para Dependentes CentroMotion devem ser: 

 Filhos dependentes * com idade igual ou inferior a 24 anos de funcionários da CentroMotion que
trabalhem em tempo integral e tenham no mínimo um ano de trabalho na empresa.

*Filhos dependentes são definidos como filhos biológicos, enteados ou filhos adotados
legalmente que moram na casa do funcionário ou são, em sua maioria, sustentados pelo
funcionário.

 Alunos do ensino médio, graduados ou alunos de graduação que pretendam se matricular em
um programa de graduação em tempo integral em uma faculdade ou instituto de carreira
credenciado de dois ou quatro anos durante todo o ano acadêmico seguinte.

BOLSAS 
Se selecionado para a bolsa, o aluno receberá uma bolsa de US $ 500. 

A bolsa pode ser renovada por até três anos adicionais ou até o bacharelado, o que ocorrer primeiro. A 
renovação depende de desempenho acadêmico satisfatório em um curso de estudo em tempo integral, 
emprego continuado dos pais do aluno na CentroMotion e CentroMotion continuando o programa. 

SOLICITAÇÃO 
O aplicativo está disponível aqui: https://learnmore.scholarsapply.org/centromotion/ 

Como parte da solicitação, o seguinte deve ser carregado: 

Um arquivo de notas completo. Relatórios de nota não são aceitos. Os registros devem conter o nome 
do aluno, o nome da escola ou universidade, as notas e as horas de crédito de cada curso e o semestre 
ou trimestre em que cada aula foi cursada. 

A inscrição não está completa até que todos os documentos sejam enviados eletronicamente. 

https://learnmore.scholarsapply.org/centromotion/


SELEÇÃO DE NAVIO 
Os bolsistas serão selecionados com base no desempenho acadêmico, demonstração de liderança e 
participação em atividades escolares ou comunitárias, experiência de trabalho, declaração de metas e 
objetivos, e circunstâncias familiares incomuns. 

A seleção dos destinatários é feita pela Scholarship America. De forma alguma, nenhum dirigente ou 
funcionário da CentroMotion participa da seleção. Todos os candidatos aceitarão a decisão como final. 

PAGAMENTO DE BOLSAS 
A Scholarship America faz pagamentos em nome da CentroMotion. Os pagamentos são feitos em um 
único pagamento no início de agosto nos Estados Unidos. Os prêmios são enviados ao aluno por meio 
de transferência eletrônica fora dos Estados Unidos. 

OBRIGAÇÕES 
Os destinatários não têm obrigação com a CentroMotion. No entanto, a Scholarship America deve 
notificar a Scholarship America sobre quaisquer mudanças de endereço, matrícula acadêmica ou 
informações relevantes e enviar uma transcrição completa quando solicitado.  

AVALIAÇÕES 
CentroMotion reserva-se o direito de revisar as condições e procedimentos do programa de bolsas e 
fazer alterações a qualquer momento até o final do programa.  

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
Perguntas sobre o programa devem ser enviadas para: 

CentroMotion Dependent Scholarship Program 
Scholarship America 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082  U.S.A. 
centromotion@scholarshipamerica.org 
Telephone: 001-507-931-1682 

mailto:centromotion@scholarshipamerica.org

