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EDITAL Nº SPO.024, DE 06 DE AGOSTO DE 2020 
 

ERRATA Nº 01 
 

 

O Diretor Geral do Campus São Paulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo (IFSP), torna pública a ERRATA do Edital SPO.003 de 31 de janeiro de 2020. 

 

 
1. No item 6. DA VIGÊNCIA E PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS: 

 
ONDE SE LÊ: 

 
“6.2 O resultado do recadastramento ou renovação dos alunos que já participam do 
Programa foi através de comunicado no mês de novembro de 2019, em fevereiro 
será publicado outro comunicado contendo todas as informações do resultado 
preliminar /recurso, estando previsto para início das aulas no mês de fevereiro do 
corrente ano, conforme calendário acadêmico. Vale lembrar: 
1º - Após finalização do recadastramento ou renovação dos auxílios, os alunos 
recebem o mês de fevereiro, acompanhada a frequência e observado percentual 
igual ou maior que 75% de fevereiro, será solicitado o pagamento do mês de março. 
2º -  Os estudantes que realizaram o recadastramento ou renovação, serão 
reclassificados ao final do processo seletivo, com possibilidade de alteração da 
posição classificatória, caso haja ingressantes classificados com menor renda per 
capita. Após reclassificação dos (estudantes recadastrados e ingressantes), os alunos 
recadastrados que permanecerão no programa e que receberam os meses de 
fevereiro e março, irão receber os demais meses até julho e os ingressantes a partir 
de fevereiro até julho. 
3º - 1º - A permanência dos estudantes recadastrados e ingressantes estará 
condicionada a posição classificatória e a disponibilidade orçamentária, podendo 
ocasionar uma lista de espera, dependendo do número de alunos que irão se 
inscrever.” 

 
LEIA-SE:  
 

6.2 O resultado do recadastramento ou renovação dos alunos que já participam do 
Programa foi através de comunicado no mês de novembro de 2019, em fevereiro 
será publicado outro comunicado contendo todas as informações do resultado 
preliminar /recurso, estando previsto para início das aulas no mês de fevereiro do 
corrente ano, conforme calendário acadêmico. Vale lembrar: 
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1º - Após finalização do recadastramento ou renovação dos auxílios, os alunos 
recebem o mês de fevereiro, acompanhada a frequência e observado percentual 
igual ou maior que 75% de fevereiro, será solicitado o pagamento do mês de março. 
2º - Os estudantes que realizaram o recadastramento (ou renovação) para o primeiro 
semestre de 2020 e tiveram seus pedidos deferidos, serão atendidos pelo PAP no 
primeiro semestre do ano, ou seja, de fevereiro a julho. Os estudantes recadastrados 
e novos inscritos serão reclassificados em uma única lista no processo de renovação 
que ocorre no meio do ano, em julho. A posição classificatória se dará pela renda per 
capita, em ordem crescente. 
3º - A permanência dos estudantes após a reclassificação estará condicionada à 
posição classificatória e a disponibilidade orçamentária. 

 
 

 
São Paulo, 06 de agosto de 2020. 
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