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Assunto:  Assunto:  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – EDITAL SPO 050, DE 14 DE JULHO DE 2021: DISTRIBUIÇÃO DE
KITS DE ALIMENTOS AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

 

A Diretoria Adjunta Sociopedagógica (DSP) divulga o resultado final das inscrições para recebimento dos kits deA Diretoria Adjunta Sociopedagógica (DSP) divulga o resultado final das inscrições para recebimento dos kits de
alimentos, conforme o Edital SPO 050, de 14 de julho de 2021. alimentos, conforme o Edital SPO 050, de 14 de julho de 2021. 

 

Informamos que, de acordo com a atual disponibilidade orçamentária, serão distribuídos 799 kits alimentação,Informamos que, de acordo com a atual disponibilidade orçamentária, serão distribuídos 799 kits alimentação,
divididos entre os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, resultando 159 kits pordivididos entre os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, resultando 159 kits por
mês.mês.

 

Conforme item 4.5.2 do edital:Conforme item 4.5.2 do edital:

 

4.5.2 Após a classificação dos inscritos, os(as) estudantes deverão:4.5.2 Após a classificação dos inscritos, os(as) estudantes deverão:

I) Preencher o formulário de agendamento a ser disponibilizado mensalmente pela equipe da AssistênciaI) Preencher o formulário de agendamento a ser disponibilizado mensalmente pela equipe da Assistência
Estudan l. Desta forma, a distribuição dos kits será planejada a fim de evitar aglomerações. A não realização doEstudan l. Desta forma, a distribuição dos kits será planejada a fim de evitar aglomerações. A não realização do
agendamento mensal poderá acarretar na perda do direito de retirada do kit alimentação.agendamento mensal poderá acarretar na perda do direito de retirada do kit alimentação.

II) Os (as) estudantes deverão indicar a disponibilidade de acordo com as datas previamente estabelecidas pelaII) Os (as) estudantes deverão indicar a disponibilidade de acordo com as datas previamente estabelecidas pela
equipe da Assistência Estudan l. Mensalmente serão distribuídos 159 kits limitados pela ordem deequipe da Assistência Estudan l. Mensalmente serão distribuídos 159 kits limitados pela ordem de
agendamento, ou seja, quando o formulário a ngir o limite de kits disponíveis para o mês, não será mais possívelagendamento, ou seja, quando o formulário a ngir o limite de kits disponíveis para o mês, não será mais possível
realizar o agendamento para a re rada no referido mês. O não comparecimento no período indicado poderárealizar o agendamento para a re rada no referido mês. O não comparecimento no período indicado poderá
acarretar na perda do direito de retirada do kit alimentação.acarretar na perda do direito de retirada do kit alimentação.

 

A Diretoria Sociopedagógica do IFSP - Câmpus São Paulo divulgará aos deferidos no presente edital o formulárioA Diretoria Sociopedagógica do IFSP - Câmpus São Paulo divulgará aos deferidos no presente edital o formulário
para agendamento de data da re rada do kit alimentação, a qual ocorrerá nas dependências do câmpus, situadopara agendamento de data da re rada do kit alimentação, a qual ocorrerá nas dependências do câmpus, situado
à Rua Pedro Vicente, nº 625, bairro Canindé - São Paulo/SP. à Rua Pedro Vicente, nº 625, bairro Canindé - São Paulo/SP. 

 

Esclarecimento de dúvidas e mais informações podem ser solicitadas pelo seguinte e-mail:Esclarecimento de dúvidas e mais informações podem ser solicitadas pelo seguinte e-mail:
assistenciaestudantil.spo@ifsp.edu.br assistenciaestudantil.spo@ifsp.edu.br 
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