Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus Presidente Epitácio
COORDENADORIA SOCIOPEDAGOGICA
COMUNICADO N.º 55/2022 - CSP-PEP/DAE-PEP/DRG/PEP/IFSP
Assunto: Liberação dos Recursos do Programa de Ações Universais - Auxílio Instalação - Edital 007/2022 - 2º
Semestre

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Presidente Epitácio, no uso das
atribuições que lhe são concedidas, torna público, por meio da Coordenadoria Sociopedagógica, comunicado
aos(às) estudantes contemplados(as) no Programa de Ações Universais - Projeto de Inclusão Digital - Auxílio
Instalação, Edital 007/2022, segundo semestre, que os recursos estarão disponíveis para saque a par r de
08/09/2022.
ORIENTAÇÕES GERAIS:
Os(As) estudantes que informaram seus dados bancários receberão os recursos via depósito em
conta. Os(As) 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(as) estudantes devem ir, dentro do prazo es pulado, 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 08/09/2022 a 14/09/2022.
Caso o(a) estudante contemplado(a) não receba o auxílio dentro do prazo es pulado, deve informar a
Coordenadoria Sociopedagógica.
Mais informações e/ou dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail: csp.pep@ifsp.edu.br.

Câmpus Presidente Epitácio/SP, 9 de setembro de 2022
Documento assinado digitalmente.

Eduardo Fernando Nunes - Psicólogo / Coordenador Sociopedagógico
ANEXO
PRONTUÁRIO:
PE3016757

PERÍODO PARA SAQUE: De 08/09/2022 a 14/09/2022
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