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Assunto: Resultado Final Bolsa Ensino 2023Assunto: Resultado Final Bolsa Ensino 2023
 

As(os) estudantes com a situação “aproveitamento imediato” já iniciam suas atividades como bolsista de

ensino com a orientação do(a) servidor(a) responsável e acompanhamento da Coordenadoria Sociopedagógica.

As(os) demais discentes classificadas(os) e com situação “lista de espera/cadastro de reserva” serão convocados

conforme necessário, em situação de vacância e/ou havendo disponibilidade orçamentária, não havendo a

necessidade de encaminhamento de documentação.

Os servidores responsáveis pelos Projetos contemplados com Bolsa deverão encaminhar à Coordenadoria

Sociopedagógica, via Suap, a documentação para cadastramento dos bolsistas selecionados, "aproveitamento

imediato", a saber:

- Cópia do cartão bancário do/a candidato/a selecionado/a (conta corrente em qualquer banco, vedada a

indicação de conta conjunta de qualquer natureza);

- Declaração negativa de vínculo empregatício (modelo disponível no endereço eletrônico do

campus https://pep.ifsp.edu.br/index.php/sociopedagogica/bolsa-ensino);

- Termo de Compromisso, preenchido e assinado por todas as partes (modelo disponível no endereço

eletrônico do campus https://pep.ifsp.edu.br/index.php/sociopedagogica/bolsa-ensino);

- Plano de trabalho do bolsista de ensino, preenchido e assinado por todas as partes (modelo disponível no

endereço eletrônico do câmpus campus https://pep.ifsp.edu.br/index.php/sociopedagogica/bolsa-ensino);

Ressaltamos que os processos serão devolvidos para os responsáveis de cada projeto para anexarem as

documentações acima, e a data limite para encaminhamento das documentações é 03/03/2023 para os bolsistas

com aproveitamento imediato.

Qualquer dúvida procurar pela Coordenadoria Sociopedagógica pelo e-mail csp.pep@ifsp.edu.br.

 

 

 

Câmpus Presidente Epitácio/SP, 28 de fevereiro de 2023
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