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[INSTITUTO FEDERAL DE
ÍEDUCAÇAO,CIÊNCIA ETECNOLOGIA
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Cimpu] PrKiaentE EpiUdo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

DIRETORIA-GERAL CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
COORDENADORIA SOCIOPEDAGÓGICA
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA

COMUNICADO CSP 036/2018 ^

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ^ Gâmpus Presidente

Epitácio, no uso das atribuições que íhe são concedidas, torna público, por meio da
Coordenadoria Sociopedagógica, comunicado aos estudantes contemplados com os

auxílios do Prtígrama de Auxílio Permanência nos termos do Edital 008/2018 DRG-PEP e

que realizaram o recadastramento no 2° semestre, que os recursos referentes aos meses

de agosto e setembro estarão disponíveis para saque a partir de 11/09/2018.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Os estudantes que informaram seus dados bancários receberão os recursos via

depósito em conta. Os estudantes que não informaram os dados bancários (conforme lista

em anexo) receberão os recursos via Ordem Bancária.

SAQUE DE ORDEM BANCÁRIA:

Para efetuar o saque, os estudantes devem ir, dentro do prazo estipulado, a qualquer,

agência do Banco do Brasil munidos de RG e CPF, se dirigir até um caixa de atendimento

e solicitar o resgate da Ordem Bancária. Os recursos a serem sacados por Ordem Bancária

ficarão disponíveis de 11/09/2018 a 17/09/2018. Caso o estudante não realize o saque

neste período, a Ordem Bancária é devolvida.

Caso o estudante contemplado não receba o auxílio dentro do prazo estipulado,

deve-se informar a Coordenadoria Sociopedagógica. Mais informações e/ou dúvidas

poderão ser sanadas pelo telefone 3281-9598 ou na Coordenadoria Sociopedagógica -

Bloco 02, Salas 11 e 12.

Presidente Epitácio, 11 de setembro de 2018.

Hduardo Nunes
06.104621

'viço_Sõ©fo-Pedagógico

uardo Nunes
.jniiuDProjidenlu C|jítácío
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ANEXO

AGOSTO SETEMBRO

REI560182 PE1560182

PÉ1615319 PE1615319
V

PE1711351 PÉ1711351

PE1720228 , PE1720228

PÉ1720309 PE1720309 (

PE1810057 , PE1810057

PE1811126 PE1811321'

PE1811321 PE1814273

PE1814273 PE3000036

PE3000036 ; PE3000303

PE3000303 PE300(I338

PE3Ò00338 PE30005Ò8'
PE3P00508 ^ -s

PE3000621 . . . .

PERÍODO PARA SAQUE: de 11/09/2018 a 17/09/2018
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