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O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Presidente Epitácio, no uso das atribuições que lhe são concedidas, torna
público, por meio da Coordenadoria Sociopedagógica, comunicado aos(às) estudantes contemplados(as) com o auxílio conec vidade do
Programa de Ações Universais - Projeto de Inclusão Digital, nos termos do Edital 011/2020 DRG-PEP que os recursos referentes ao mês de
dezembrodezembro estarão disponíveis para saque a partir de 27/11/2020.a partir de 27/11/2020.

ORIENTAÇÕES GERAIS:ORIENTAÇÕES GERAIS:

Os(As) estudantes que informaram seus dados bancários ou de terceiros 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.

ATENÇÃO: Aos estudantes que precisarem se deslocar até uma agência bancária para fazer o saque da ordem bancária,ATENÇÃO: Aos estudantes que precisarem se deslocar até uma agência bancária para fazer o saque da ordem bancária,
recomendamos observar as regras de circulação vigentes, bem como a escolha de horários em que não haja aglomeração de pessoas.recomendamos observar as regras de circulação vigentes, bem como a escolha de horários em que não haja aglomeração de pessoas.

    Aos que receberão em conta, solicitamos que façam o gerenciamento do auxílio de forma online via aplicativos ou     Aos que receberão em conta, solicitamos que façam o gerenciamento do auxílio de forma online via aplicativos ou internet bankinginternet banking (se (se
possível), ou que, na necessidade de realizar o saque, observem as regras de circulação vigentes e evitem horários de grande aglomeraçãopossível), ou que, na necessidade de realizar o saque, observem as regras de circulação vigentes e evitem horários de grande aglomeração
nas agências.nas agências.

Caso o(a) estudante contemplado(a) não receba o auxílio dentro do prazo estipulado, deve informar a Coordenadoria Sociopedagógica.

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme item 8 do Edital 011/2020, "Os(As) estudantes beneficiários(as) deverão apresentar mensalmente documentos comprobatórios
acerca da contratação de serviços de acesso à internet."

Dessa forma, os(as) estudantes devem enviar recibos mensais que indiquem o valor pago pelos serviços de internet nas datas
estabelecidas no cronograma abaixo:

Recibo do mês:Recibo do mês: Prazo para entrega:Prazo para entrega:

Agosto De 01 à 10 de setembro de 2020

Setembro De 01 à 10 de outubro de 2020

Outubro De 01 à 10 de novembro de 2020

Novembro De 01 à 10 de dezembro de 2020

Dezembro De 01 à 10 de janeiro de 2021

Os recibos devem ser enviados ao endereço eletrônico assistencia.estudan l.pep@ifsp.edu.br, com o assunto: "Recibo - Auxílio
Conectividade - Prontuário do(a) estudante", para permitir a identificação.

Os(as) estudantes que não apresentaram o recibo devem regularizar a situação até 10 de dezembro de 2020, encaminhando os recibos
atrasados por e-mail, conforme orientação acima.

Caso não apresentem os recibos até esta data, os valores deverão ser ressarcidos à união.Caso não apresentem os recibos até esta data, os valores deverão ser ressarcidos à união.

Mais informações e/ou dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail: csp.pep@ifsp.edu.br.

Assinado Eletronicamente:

Eduardo Fernando Nunes - Psicólogo CRP 06/104621

Aline Karen Baldo - Coordenadora Sociopedagógica



ANEXOANEXO

ESTUDANTES QUE RECEBERÃO RECURSO ESTUDANTES QUE RECEBERÃO RECURSO VIA ORDEM BANCÁRIAVIA ORDEM BANCÁRIA::

DEZEMBRODEZEMBRO

PE3004694

PERÍODO PARA SAQUE: de 27PERÍODO PARA SAQUE: de 27//1111/2020 a 03/12/2020/2020 a 03/12/2020
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