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ASSUNTO: Atendimento Parcial à Lista de Espera - 2º Semestre de 2020 - Edital 004/2020ASSUNTO: Atendimento Parcial à Lista de Espera - 2º Semestre de 2020 - Edital 004/2020

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 sobre o atendimento parcial da lista de espera do Programa de Auxílio
Permanência para o segundo semestre de 2020, referentes ao Edital 004/2020.

ORIENTAÇÕES GERAISORIENTAÇÕES GERAIS

Após a conclusão das seleções de recadastramento e ingressantes para o Programa de Auxílio Permanência, a Coordenadoria
Sociopedagógica divulgou o Comunicado CSP034/2020 que regrou, com base na renda per capita familiar, os(as) estudantes que teriam
recebimentos imediatos dos auxílios e os(as) que comporiam a lista de espera.

Após a execução do programa neste semestre (2º de 2020) foi possível apurar uma sobra orçamentária, resultante do trancamento de
matrícula ou conclusão de curso de alguns estudantes, deste modo, será realizado o atendimento parcial da lista de espera.

Assim, seguindo a classificação por renda per capita, informamos que os(as) estudantes listados(as) no anexo irão receber os auxílios
retroa vamente, referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Será realizado pagamento único no mês de
dezembro e a Coordenadoria Sociopedagógica informará a liberação dos recursos via comunicado no site.

O atendimento será exclusivamente retroa vo e não garante a con nuidade do recebimento nos próximos meses de vigência do Edital
004/2020 (janeiro, fevereiro e março de 2021).

Para mais informações e/ou dúvidas entre em contato pelo e-mail da Coordenadoria Sociopedagógica: csp.pep@ifsp.edu.br.

LISTA DE ASSINATURAS

Eduardo Fernando Nunes - Psicólogo - CRP 06/104621

Aline Karen Baldo - Coordenadora Sociopedagógica



ANEXOANEXO

ATENDIMENTO PARCIAL DA LISTA DE ESPERAATENDIMENTO PARCIAL DA LISTA DE ESPERA

Estudantes da Lista de Espera que serão Contemplados:Estudantes da Lista de Espera que serão Contemplados:

PE1822128

PE1914316

PE3000168

PE3000311

PE3000338

PE3000567

PE3001172

PE3002021

PE300371X
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