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Assunto: Assunto: Lista de Documentos Faltantes e de Entrevistas - Edital 008/2022 para Ingressantes no Ensino SuperiorLista de Documentos Faltantes e de Entrevistas - Edital 008/2022 para Ingressantes no Ensino Superior
e Vagas Remanescentes da Educação Básica.e Vagas Remanescentes da Educação Básica.

 

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Presidente Epitácio, no uso das
atribuições que lhe são concedidas, por meio da Coordenadoria Sociopedagógica, torna público comunicado com
a lista de documentos faltantes e de entrevistas para Ingressantes no Ensino Superior e Vagas Remanescentes da
Educação Básica, Edital 008/2022.

ORIENTAÇÕES GERAISORIENTAÇÕES GERAIS

Conforme Edital 0008/2022, para ingressar no Programa o(a) estudante deverá concluir todas as etapas abaixo:

1. Inscrição online no site do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP com anexação dos documentos
comprobatórios;

2. Entrevista.

Em anexo é apresentada a lista da situação atual da inscrição dos(as) estudantes. A primeira coluna da tabela
traz os números dos prontuários/matrículas dos(as) estudantes organizados em ordem crescente.

Na coluna seguinte está discriminada a situação dos documentos, que pode ser:

1 - Documentação Completa: significa que o(a) estudante fez a inscrição no SUAP e anexou todos os documentos
comprobatórios. Resta apenas aguardar a conclusão da seleção, prevista para divulgação em 21 de março de
2022.

2 - Faltam todos os documentos: significa que o(a) estudante fez a inscrição no SUAP, mas não anexou nenhum
documento.

3 - A menção "Não contemplado pelo COMUNICADO N.º 19/2022" foi designada aos discentes que não
são ingressantes no Ensino Superior, ou que não ingressaram na Educação Básica por Vagas Remanescentes.

4 - E a quarta possibilidade é exis r uma listagem de documentos faltantes que o(a) estudante deve
complementar/atualizar.

Na terceira e última coluna é informado se o(a) estudante será chamado(a) para entrevista. 

ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTESENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES

No período de 20/04/2022 a 24/04/2022de 20/04/2022 a 24/04/2022, os(as) estudantes que têm documentos faltantes listados ou
que faltem todos os documentos devem completar a documentação.

O(A) estudante deve acessar o suap.ifsp.edu.br, ir ao menu "A vidades Estudan s > Serviço Social > ProgramasO(A) estudante deve acessar o suap.ifsp.edu.br, ir ao menu "A vidades Estudan s > Serviço Social > Programas
> Inscrições", clicar em "Documentação do Aluno" e em "Adicionar Documento", e anexar os documentos> Inscrições", clicar em "Documentação do Aluno" e em "Adicionar Documento", e anexar os documentos
conforme solicitado. conforme solicitado. 

Todos os formulários estão disponíveis para download no site do câmpus:

https://pep.ifsp.edu.br/index.php/sociopedagogica/politica-de-assistencia-estudantil

Caso haja necessidade, outros documentos poderão ser solicitados pela Coordenadoria Sociopedagógica.

A não complementação da documentação implica no indeferimento da inscrição.

ENTREVISTASENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas via telefonema, pelo número cadastrado no SUAP.  



RESULTADO E RECURSOSRESULTADO E RECURSOS

O resultado preliminar com o deferimento ou indeferimento do auxílios financeiros será divulgado no endereço
eletrônico do câmpus (pep.ifsp.edu.br) até 03/05/2022.até 03/05/2022.

Após o resultado preliminar, o(a) estudante terá de 03/05/2022 a 04/05/2022de 03/05/2022 a 04/05/2022 para ques onar formalmente o
resultado preliminar.

E o resultado final da seleção, com a análise dos recursos, será publicado no endereço eletrônico do câmpus
até 06/05/2022.até 06/05/2022.

CRONOGRAMACRONOGRAMA

EtapasEtapas PrevisãoPrevisão

Inscrições pelo SUAP eInscrições pelo SUAP e

Anexação dos documentos comprobatóriosAnexação dos documentos comprobatórios
De 28/03/2022 a 10/04/2022De 28/03/2022 a 10/04/2022

Divulgação das inscrições deferidas,Divulgação das inscrições deferidas,

Lista de inscrições com falta de documentosLista de inscrições com falta de documentos

Divulgação de EntrevistasDivulgação de Entrevistas

Até 20/04/2022Até 20/04/2022

Entrevistas eEntrevistas e

 Anexação de documentos faltantes Anexação de documentos faltantes
De 20/04/2022 a 24/04/2022De 20/04/2022 a 24/04/2022

Divulgação do Resultado PreliminarDivulgação do Resultado Preliminar Até 03/05/2022Até 03/05/2022

Prazo para RecursosPrazo para Recursos De 03/05/2022 a 04/05/2022De 03/05/2022 a 04/05/2022

Divulgação do Resultado FinalDivulgação do Resultado Final Até 06/05/2022Até 06/05/2022

DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS

Se o prontuário do(a) estudante inscrito(a) não constar na tabela em anexo, informe o erro à Coordenadoria
Sociopedagógica até 24/04/202224/04/2022, pelo e-mail: csp.pep@ifsp.edu.br. 

Mais informações e/ou dúvidas poderão ser sanadas pela Coordenadoria Sociopedagógica através do e-mail:
csp.pep@ifsp.edu.br.

Câmpus Presidente Epitácio/SP, 20 de abril de 2022

Documento assinado digitalmente.

Andresa Juliana de Sousa Carvalho - Coordenadora Sociopedagógica em Exercicio
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