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Programa de Bolsas de Estudos da 
The Hershey Company 

O PROGRAMA 
A The Hershey Company estabeleceu um programa de bolsas de estudos para auxiliar os filhos dos funcionários que planejam 
continuar sua formação em cursos superiores ou universitários. As bolsas de estudos renováveis são oferecidas todos os anos 
para cursos de graduação em tempo integral em uma faculdade ou universidade credenciada de escolha do aluno. 

Esse programa de bolsas de estudos é administrado pelo Scholarship America®. A Scholarship America é o maior planejador e 
administrador de bolsas de estudo e de programas de reembolso de anuidades escolares do país para empresas, fundações, 
associações e indivíduos. As bolsas são concedidas independentemente de raça, cor, credo, religião, orientação sexual, 
gênero, deficiência ou país de origem. 

QUALIFICAÇÃO 
Os candidatos ao Programa de Bolsas de Estudo da The Hershey Company deverão ser: 

• Filhos dependentes* de funcionários ativos em período integral ou contínuos em meio período da The Hershey Company 
ou de suas divisões ou subsidiárias que estejam trabalhando no mínimo há um ano contínuo e ininterrupto na Companhia 
até o dia de vencimento do prazo da candidatura, 6 de fevereiro.

*Filhos dependentes são pessoas solteiras com até 19 anos de idade, ou com até 26 anos de idade caso sejam alunos 
matriculados em uma instituição credenciada em período integral. Filhos qualificados incluem enteados, filhos de parceiro de 
união estável, filhos legalmente colocados para adoção, filhos legalmente adotados ou filhos legalmente adotados do cônjuge 
ou parceiro de união estável, e filhos dos quais o funcionário seja o tutor legalmente designado.

• Estudantes formados ou no último ano do ensino médio ou estudantes que estejam em cursos pós-secundários que 
planejem inscrever-se em um curso superior em período integral em uma faculdade, curso sequencial ou universidade 
credenciada durante todo o próximo ano letivo. Os candidatos no Brasil podem inscrever-se em cursos de meio período. 

Os filhos de executivos nomeados e eleitos não estão qualificados para candidatar-se ao programa. 

OUTORGA DE BOLSA 
Caso contemplado, o aluno receberá uma bolsa com valor entre USD 1.000,00 e USD 3.000,00. A bolsa pode ser renovada por 
até três anos adicionais ou até o estudante receber o grau de bacharel ou equivalente, o que ocorrer primeiro. A renovação 
depende do desempenho acadêmico satisfatório, do fato de estar matriculado em período integral, do pai ou mãe do estudante 
continuar empregado na The Hershey Company e da própria continuação da existência do programa da The Hershey 
Company. Se o pai ou mãe for demitido por justa causa, o dependente não estará mais qualificado para o programa. Em caso 
de invalidez, falecimento enquanto empregado ou aposentadoria do pai ou mãe de um dependente, o aluno contemplado 
poderá renovar a bolsa de estudos se todas as outras condições forem satisfeitas. 

As bolsas são outorgadas apenas para cursos de graduação. 

REQUERIMENTO 
Os alunos interessados devem preencher o requerimento em anexo em inglês e enviá-lo por correio, junto com um histórico 
escolar oficial atual completo com suas notas e todos os outros documentos necessários para a Scholarship America em 
envelope postado até 6 de fevereiro. Não se aceitam boletins. Históricos escolares em formato eletrônico devem conter o 
nome do aluno, o nome da escola, as notas e o total de horas dos créditos concluídos de cada curso, bem como o semestre 
ou trimestre em que cada matéria foi cursada. Os candidatos receberão confirmação de recebimento de seus requerimentos. 
Caso não recebam um cartão de confirmação em quatro semanas, os candidatos podem ligar para a Scholarship America para 
confirmar se o requerimento foi recebido. 

Devido às diferenças nos sistemas educacionais, os candidatos de países que não sejam os EUA e o Canadá devem fornecer 
o seguinte:

1. Traduções para o inglês de todos os documentos que estejam em outro idioma
2. Fotocópias legíveis dos seguintes documentos escolares devem ser enviadas junto com o requerimento:

Os alunos matriculados atual ou anteriormente em uma instituição de ensino superior (universidade) devem incluir os
seguintes documentos:

1. Histórico escolar (histórico de notas) de todas as matérias de curso superior terminadas e
2. Certificado de conclusão/diploma/credenciais do ensino médio.
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Os alunos que estejam cursando atualmente o ensino médio e os alunos que tiverem concluído menos de um ano de 
ensino superior (universidade) devem enviar: 

1. Histórico escolar (histórico das notas) de todas as matérias do ensino médio concluídas durante os últimos três
anos e

2. Resultados dos exames acadêmicos.

Os candidatos são responsáveis por obter e apresentar todas as informações necessárias. Os requerimentos são avaliados 
com base nas informações fornecidas; portanto, responda todas as perguntas da maneira mais completa possível. 
Requerimentos incompletos não serão avaliados. Todas as informações recebidas são consideradas sigilosas e são 
examinadas apenas pela Scholarship Management Services. 

SELEÇÃO DOS CONTEMPLADOS 
Os contemplados com bolsas de estudos serão selecionados com base em seus respectivos históricos escolares, 
demonstração de liderança e participação em atividades escolares e comunitárias, distinções, experiência profissional, 
declaração de metas e aspirações, circunstâncias pessoais ou familiares incomuns e uma avaliação externa. Depois que os 
contemplados das bolsas de estudo forem escolhidos, serão analisados os dados financeiros para determinar o montante de 
cada bolsa, que serão de USD 1.000,00 a USD 3.000,00. Também serão dados prêmios de menção honrosa únicos de 
USD 1.000,00. Os contemplados cujos pais optarem por não fornecer as informações financeiras solicitadas só estarão 
qualificados a receber a bolsa mínima.  

A seleção dos contemplados cabe à Scholarship America. Em nenhum momento haverá participação de qualquer executivo ou 
funcionário da The Hershey Company no processo de seleção. Todos os candidatos concordam em acatar como final tal 
decisão. 

A decisão será informada aos candidatos em abril. Nem todos os candidatos ao programa serão selecionados como 
contemplados. Os estudantes poderão apresentar outro requerimento de participação no programa todo ano em que 
satisfizerem os requisitos de qualificação. 

PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDOS 
A Scholarship America fará os pagamentos das bolsas de estudo em nome da The Hershey Company. Os pagamentos aos 
contemplados (exceto os do Brasil) serão feitas uma única parcela em 15 de agosto. Os pagamentos aos contemplados no 
Brasil serão feitos integralmente em 30 de dezembro. Os cheques serão enviados pelo correio para a fábrica correspondente e 
entregues ao pai ou mãe do contemplado por um diretor da Hershey Company. Os cheques serão feitos em nome da escola do 
estudante. Os cheques para os estudantes no Brasil será enviado via transferência bancária. 

OBRIGAÇÕES 
Os contemplados não têm nenhuma obrigação para com a The Hershey Company. Eles, no entanto, devem notificar a 
Scholarship America de qualquer mudança em seu endereço, matrícula na escola ou outras informações relevantes e devem 
enviar um histórico escolar completo sempre que solicitado.  

REVISÕES 
A The Hershey Company reserva-se o direito de reexaminar as condições e procedimentos deste programa de bolsa de 
estudos e alterá-los periodicamente, inclusive podendo cancelar o programa. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Perguntas a respeito do programa de bolsas de estudos devem ser dirigidas a: 

E-mail: hershey@scholarshipamerica.org

Envie documentação para: 
The Hershey Company Scholars Program 
Scholarship America  
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082 USA 

Telefone: (507) 931-1682 
Disque-grátis: 1-800-537-4180 nos EUA e Canadá 
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