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COMUNICADOCOMUNICADO

A Diretoria Adjunta Sociopedagógica (DSP) divulga o resultado final das inscrições no Programa de Auxílio

Permanência (PAP) referente ao edital SPO 033/2021 - 1o. semestre de 2021.

Informamos que, de acordo com a atual disponibilidade orçamentária, serão atendidos 308 estudantes no

período de maio a setembromaio a setembro , respeitando os critérios estabelecidos pelo PNAES. A con nuidade no Programa no

2º semestre de 2021 será posteriormente informada através de comunicado próprio sobre o processo de

Renovação.

Esclarecemos que os/as estudantes classificados dentro do número de vagas disponíveis terão os pagamentos

efetuados mediante a verificação da matrícula. Caso seja constatado o trancamento/cancelamento, o pagamento

será suspenso e será convocado (a) o/a estudante classificado em lista de espera.

Uma vez informados sobre a data de pagamentodata de pagamento, divulgaremos em comunicado específico a ser publicado na aba

Espaço do Aluno no site do campus.

Na tabela 1 consta o resultado das análises dos recursos.

Na tabela 2 constam os/as estudantes que veram sua inscrição DEFERIDA e foram classificados dentro do

número de vagas disponíveis (classificação 1 ao 308).

Na tabela 3 constam os/as estudante  que veram sua inscrição DEFERIDA e foram classificados fora do número

de vagas disponíveis e, por isso, compõem a lista de espera (classificação 309 a 343).

Na tabela 4 constam os/as estudantes indeferidos (documentação incompleta e/ou não apresentaram recursos

e/ou já participam do programa e/ou renda superior a R$ 1.650,00).

Esclarecimento de dúvidas e mais informações podem ser solicitadas pelo seguinte e-mail:

assistenciaestudantil.spo@ifsp.edu.br
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