
Plano de bolsa de estudos para funcionarios da Neu Brothers 
Holdings, Inc. 

 
O PROGRAMA 

A Neu Brothers Holdings, Inc. estabeleceu um programa de bolsas de estudos para ajudar os filhos de 
funcionários que planejam continuar estudando em programas em centros universitários (faculdades) ou 
escolas profissionais. Bolsas de estudos renováveis são oferecidas todos os anos para cursos de estudo em 
período integral durante os primeiros quatro anos na instituição credenciada à escolha do aluno.  
 
Esse programa de bolsas de estudos é administrado pela Scholarship America, que se dedica a melhorar o 
acesso à educação pós-secundária para estudantes por meio de bolsas de estudos e apoio educacional. As 
bolsas são concedidas independentemente de raça, cor, credo, religião, idade, sexo, orientação sexual, 
deficiência ou país de origem. 
 

ELEGIBILIDADE 
Os candidatos ao Plano de Bolsas de Estudo para Funcionários da Neu Brothers Holdings, Inc. devem ser: 

• Filhos de funcionários da Neu Brothers Holdings, Inc. e de suas subsidiárias nas quais a empresa tem 
interesse financeiro. Os funcionários devem trabalhar no mínimo 30 horas por semana e ter no mínimo 
um ano de emprego contínuo na Neu Brothers Holdings, Inc. no prazo final para a apresentação de 
solicitações. 

• Os candidatos devem ser estudantes do último ano do ensino médio, ter se formado no ensino médio 
ou serem estudantes que já se matricularam ou pretendem se matricular em estudos em período 
integral durante os primeiros quatro anos em um centro universitário de dois ou quatro anos , uma 
universidade ou uma escola técnica profissional credenciada para o ano letivo seguinte.  

• Os candidatos devem ter uma média de notas (GPA) de 2,5 ou superior em uma escala 4.0 para 
serem considerados como beneficiários de uma bolsa de estudos. 

 

BOLSAS DE ESTUDO 
Se selecionado como beneficiário, o aluno receberá uma bolsa de estudos de até US $ 10.000. As bolsas de 
estudo, exceto as taxas, podem ser renovadas por um período máximo de três anos adicionais ou até que o 
aluno termine seu diploma de bacharel, o que ocorrer primeiro. A renovação depende do desempenho 
acadêmico satisfatório em um programa de estudo em período integral, da continuação do emprego dos pais 
dos alunos na Neu Brothers Holdings, Inc. e da continuação do programa pela Neu Brothers Holdings, Inc. As 
bolsas de estudo são apenas nos primeiros quatro anos de estudos. Os beneficiários das taxas podem 
reenviar uma inscrição para o programa a cada ano, cumprindo os requisitos de qualificação. 
 
As bolsas de estudo são apenas para os primeiros quatro anos de estudos. 
 

SOLICITUD 
• A inscrição deve ser preenchida online em inglês. 

• Para começar, clique no link abaixo nesta página. Inserir um endereço de email exclusivo e válido e 
criar um nome de usuário e senha. 

• Durante todo o processo corresponderá por e-mail. As mensagens de email serão enviadas ao usuário 
e ao endereço de email registrado ao criar a conta. Certifique-se de adicionar aos seus contatos ou 
catálogo de endereços neubrothers@scholarshipamerica.org. Verifique sua caixa de entrada de e-mail 
com frequência. 

• Preencha o formulário com informações no formato descrito. Você deve escrever com pontuação e 
letras maiúsculas corretas. (Jill Smith, 10 Main Street, Nova York, NY) 

• Você pode sair da página durante o processo clicando em Save e Log out. 

• Após atender a todos os requisitos do aplicativo, a opção Lock and Submit estará disponível na parte 
inferior da página Review. 

• Revise o aplicativo cuidadosamente antes de clicar em Lock and Submit. Ao transmiti-lo, você não 
terá mais acesso à solicitação. 

• É aconselhável manter uma cópia da solicitação para documentar. 

• Você receberá um email notificando o recebimento da sua solicitação.  



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Como parte do aplicativo, você precisará fazer o upload de um certificado de nota atual. Os relatórios de notas 
não são aceitos. Os certificados de qualificação on-line ou não oficiais devem ter em mente o nome do aluno, 
o nome do centro acadêmico, as notas e as horas de crédito de cada curso e trimestre ou semestre em que 
foi realizado. 
 
Sua inscrição não será concluída até que todos os documentos sejam transmitidos online. 
 

DATA LIMITE 
Você deve enviar a inscrição antes das 15:00 hora central em 17 de fevereirode 2023. 
 

SELEÇÃO DE NAVIOS 
Os beneficiários da bolsa são selecionados por suas realizações acadêmicas, liderança e participação 

demonstrada nas atividades da escola e da comunidade, reconhecimento, experiência profissional, 

declaração de objetivos e aspirações, circunstâncias pessoais ou familiares especiais, necessidade financeira 

e avaliação externa. 

 

La necesidad financiera que se calcula por Scholarship America se considerará. La preferencia será para los 

que muestren necesidad financiera. 

 

Estudiantes con un GPA de 3.0 o más recibirán $10.000 y los de 2.5 hasta 3.0 recibirán $5.000.  

 

A seleção dos beneficiários é feita pela Scholarship America. Os executivos ou funcionários da Neu Brothers 

Holdings, Inc. não participam da seleção a qualquer momento. Todos os candidatos concordam em aceitar a 

decisão como final. 

 

NOTIFICAÇÃO 
Os candidatos serão notificados em abril. Nem todos os candidatos serão selecionados como destinatários. 
Os alunos podem solicitar novamente a cada ano que cumpram os requisitos.   
 

PAGAMENTO DA BOLSA 
Scholarship America processa pagamentos da bolsa em nome da Neu Brothers Holdings, Inc. Os pagamentos 
são entregues em parcelas iguais no início de agosto. 
 

OBRIGAÇÕES 
Os beneficiários devem se matricular em seus programas educacionais até o final do ano em que as bolsas 
são concedidas. Os beneficiários não têm nenhuma obrigação com a Neu Brothers Holdings, Inc. No entanto, 
os beneficiários devem enviar certificados de qualificação completos (notas) à Scholarship America quando 
solicitados e relatar qualquer alteração de endereço, matrícula na escola ou outras informações. relevante 
para a Scholarship America 
 

MODIFICAÇÕES 
A Neu Brothers Holdings, Inc. se reserva o direito de modificar as condições e procedimentos deste programa 
de bolsas de estudos e fazer alterações a qualquer momento, incluindo o cancelamento do programa. 
 

CONTATO 
Email: neubrothers@scholarshipamerica.org 
Tel: 1-507-931-1682 y pida Neu Brothers Holdings, Inc. Employees' Scholarship Plan 
 

 

learnmore.scholarsapply.org/neubrothers/ 

 

mailto:neubrothers@scholarshipamerica.org
file://///samn.local/stp/Shared/SMS_Train/MEDIA/E-APPS/Hub/NEUBH_2021/learnmore.scholarsapply.org/neubrothers/


Instruções para preencher a seção de dados 
aplicação financeira 

 
O funcionário deve preencher a seção financeira do aplicativo eletrônico. Os dados da receita bruta ajustada e 
do imposto de renda federal devem ser do ano mais recente. 
 
State of Residence (status de residência) é o estado em que o pai / funcionário / não-dependente vive e paga 
impostos no nível estadual. 
 
Adjusted Gross Income (receita bruta ajustada) está no formulário 1040 do IRS e é a receita bruta reduzida 
por ajustes específicos permitidos por lei. 
 
U.S. Total Federal Tax Paid (impostos pagos no nível federal) inclui o valor retido para impostos federais dos 
pagamentos dos funcionários. O valor deve ser ajustado para qualquer reembolso ou impostos adicionais. 
Não relate impostos estaduais. 
 
Total Income Earned (receita bruta) deve ser relatada separadamente. Se o requerente é dependente, 
deve fornecer informações de ambos os pais biológicos, se possível. Se o requerente mora com 
apenas um dos pais, é necessário fornecer as informações financeiras do funcionário e dos pais dos 
quais o filho depende de impostos. Se os pais se casarem novamente e o marido for o tutor legal da 
criança ou for incluído no plano de benefícios, as informações do marido serão necessárias. Se 
necessário, um Formulário de Financial Data Form (PDF) deve ser impresso separadamente e entregue 
pelos pais ou responsável legal para neubrothers@scholarshipamerica.org. 
 
Untaxed Income and Benefits (rendimentos e benefícios isentos de impostos) incluem quaisquer benefícios 
ou rendimentos adicionais que não estão incluídos no rendimento bruto ajustado. Não inclua contribuições 
para planos de aposentadoria isentos de impostos. 
 
Medical and Dental Expenses (Despesas médicas e odontológicas) incluem apenas aquelas que não são 
pagas pelo seguro. Não inclua pagamentos de prêmios de seguro. 
 
Total Cash, Checking, Savings, Cash value of stocks, etc., (Caixa total, contas bancárias e poupança, 
valor das ações etc.) inclui ativos líquidos que podem ser usados para despesas com educação. Não inclua 
IRA, 401k ou outros fundos de pensão. 
 
Total Number of Family Members (número total de membros da família) que moram em casa e são 
apoiados por renda informada podem incluir: 

• o requerente 
• os pais do requerente 
• outras crianças que vivem em casa 
• estudantes universitários dependentes que moram longe de casa 
• outras pessoas que moram na casa e recebem mais da metade de sua renda declarada 

 
Independent students (estudantes independentes) devem relatar apenas aqueles que dependem da renda 
declarada. 
 
Marital Status é o estado civil da pessoa para quem as informações financeiras são entregues. 
Do número de membros da família on-line 8, quantos estão cursando a faculdade? Inclui familiares que 
frequentam universidades com programas de dois ou quatro anos, pelo menos em período parcial. Inclua o 
candidato. Não inclua os pais. 
 

https://learnmore.scholarsapply.org/wp-content/uploads/FDF.pdf
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