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SORTEIO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSO PREPARATORIO VESTIBULAR 

A Coordenadoria de Comunicac;ao Social do Campus Sao Paulo - COS-SPO divulga a 

abertura de inscric;oes para a concessao de 4 (quatro) bolsas de estudos para servidores 

e/ou dependentes que poderao usufruir, gratuitamente, de curso preparat6rio para 

vestibulares- modalidade curso extensivo, durante o anode 2017, em uma das suas unidades 

do curso Etapa na cidade de Sao Paulo. 

Para concorrer as balsas oriundas de parceria realizada com o curso preparat6rio, o 

servidor devera segui r as regras constantes neste edital. 

REGRAS PARA CONCORRENCI A A BOLSAS DE ESTUDO EM CURSO PREPARATORIO 

VESTIBULAR 

1. As balsas de estudo oferecidas sao destinadas, exclusivamente, para as unidades do 

cursinho Etapa localizadas na cidade de Sao Paulo. 

2. Podem concorrer as balsas de estudo os servidores lotados ~ em exercicio no Campus Sao 

Paulo do Instituto Federal de Educac;ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo - IFSP, 

conforme registro no SUAP, com escolaridade suficiente para ingresso no nivel superior. 

3. 0 servidor tern o direito de repassar o beneficia aos seus dependentes apresentando, no 

ato da inscri~ao, a respectiva documentac;ao comprobat6ria. 

4. Para efeito do disposto no item 3, consideram-se dependentes: 

a) 0 conjuge; 

b) 0 companheiro ou a companheira, desde que haja uniao estavel por mais de cinco anos, ou 

por periodo menor, se da uniao resultou filho; 

c) A filha, o filho, enteada ou enteado, ate 21 anos; 

d) A pessoa de ate 21 anos, caso o servidor detenha a guarda judicial. 

5. Nao sera efetivada a inscric;ao sem a apresentac;ao da devida documentac;ao comprobat6ria 

da condic;ao de dependente ou parentesco. 
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6. Considera-se documentac;ao comprobat6ria da condic;ao de dependente ou parentesco: 

a) Para o conjuge: c6pias do RG e da certidao de casamento; 

b) Para o companheiro ou companheira: c6pias do RG e do documento comprobat6rio da 

uniao estavel e, no caso de uniao por periodo inferior a 5 anos, apresentar 

concomitantemente c6pia da certidao de nascimento do filho; 

c) Filhos ou enteados: c6pias da certidao de nascimento ou RG e do documento comprobat6rio 

da uniao dos responsaveis; 

d) Pessoa ate 21 anos, caso o servidor possua a guarda judicial: c6pias do RG ou da certidao 

de nascimento e do documento oficial que comprove a guarda, tutela ou adoc;ao; 

7. Cada servidor tera direito a efetivar uma Cmica inscric;ao. 

8. As inscric;6es deverao ser realizadas pessoalmente na Coordenadoria de Protocolo do 

Campus Sao Paulo, no periodo constante no anexo I deste edital, apenas em dias uteis, 

das 9h as 12h e das 14h as 16h. 

§ 10. No ato da inscric;ao, o servidor devera apresentar formulario impressa e preenchido 

(disponivel no anexo II deste edital). 

9. A inscric;6es, bem como a documentac;ao comprobat6ria, serao analisadas e somente ap6s 

verificac;ao da autenticidade das informac;6es, sera considerada efetivada. 

10. A concessao de bolsas sera realizada mediante sorteio, em data e horario informado no 

anexo 1 deste edital. 0 sorteio sera realizado no Audit6rio ELO, localizado no bloco C do 

Campus Sao Paulo. 

11. A presenc;a do servidor e OBRIGATORIA no ato da inscric;ao. No dia do sorteio, o servidor 

podera enviar um representante. 

§ 1 o. Para ser considerado representante, devera apresentar carta de proprio punho do 

servidor autorizando sua representac;ao. 

12. Os ausentes ao sorteio perdem o direito de concorrer. 

13. 0 bolsista devera cumprir 80% de frequencia as aulas e aos simulados, apresentando 

justificativa de ausencia na secretaria do respective cursinho quando necessaria. 
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14. Sempre que necessaria, sobretudo em questoes nao previstas neste documento, o bolsista 

devera se reportar exclusivamente a Coordenadoria de Comunica<;ao Social do Campus 

Sao Paulo - COS, que deliberara a respeito. 

15. Os servidores e dependentes que usufrufrem do beneffcio da bolsa de estudo em 2017 nao 

poderao participar do sorteio para o ano seguinte, caso o beneficia seja oferecido. 

16. A inobservancia destas regras e a ado<;ao de atitudes que possam cessar a oferta de bolsas 

ao IFSP determinarao a exclusao do servidor a concorrencia a este beneficia. 

Sao Paulo, 1.0 de novembro de 2016. 

Cristine Gleria Vecchi 

Coordenadora de Comunica<;ao Social 

Campus Sao Paulo - IFSP 
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ANEXO II 

FORMUlARIO DE INSCRic;AO 
SORTEIO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSO PREPARATORIO VESTIBULAR 

Nome do servidor: --------------------------

Cargo: ______________ Prontuario: ------------

Setor/lotac;ao: ________ _ Setor/exerdcio: _________ _ 

Inscric;ao : Opara o servidor Opara dependente do servidor* 

*Preencher os itens marcados com * somente se a inscric;ao foi realizada para dependente do 
servidor: 

Nomedodependente: ----------------------------

Dependente: 0 Conjuge 0 Companheiro(a) 

0 Filhos/enteados 0 Pessoa ate 21 anos (guarda judicial) 

* Entregou documentac;ao comprobat6ria de dependencia conforme edital? 

D Nao O sim 

Quais: ------------------------------------

Informa~oes de contato 

E-mail 1: ----------------------------------

E-mail 2: ----------------------------------

Telefone fixo: ______ __ Telefone celular: _______ Ramal do setor: ___ _ 

5 




