Comunicado 009/2018 – DSP
Resultado Preliminar das Inscrições do Programa de Auxílio Permanência PAP
1º Semestre de 2018 – Edital 003/2018
A Diretoria Sociopedagógica do Câmpus São Paulo vem por meio deste comunicar que o
resultado preliminar das NOVAS INSCRIÇÕES do Programa de Auxílio Permanência- PAP – 1º
semestre de 2018 – Edital 003/2018, será divulgado no dia 25/04/2018, após as 19 horas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

RECURSO: Os alunos que quiserem interpor RECURSO sobre o resultado preliminar poderão
entregar o pedido SOMENTE no seguinte período:
26/04/2018 – (quinta-feira) – das 8h30 até às 12h30 / 15h30 até às 19h30.
27/04/2018 – (sexta-feira) –

das 8h30 até às 12h30 / 15h30 até às 19h30.

Local: Sala 306C (Piso Superior)

O pedido de recurso deverá ser entregue OBRIGATORIAMENTE, através do preenchimento do
ANEXO XI do Edital SPO 003/2018, junto com documentos da situação que o aluno deseja que se
reconsidere ou trazendo novos documentos que possibilitem que a situação seja reavaliada. NÃO caberá
recurso para descumprimento das regras do Edital, como por exemplo: Indeferimento por falta de
preenchimento obrigatório de algum ANEXO do Edital ou ainda estar fora dos critérios do Edital.

São Paulo, 18 de abril de 2017.
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EDITAL N.º SPO.003, DE 15 DE JANEIRO DE 2018
PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA - PAP
ANEXO XI
FORMULÁRIO RECURSO
Eu,_______________________________________________________,

portador

do

RG

nº

____________________________ e CPF nº _____________________________estudante do curso
_____________________________________ e nº de prontuário_________________ do Campus São
Paulo do Instituto Federal de São Paulo, inscrito no Programa de Auxílio Permanência, regulamentado
pelo Edital nº SPO.003 de 15/01/2018, interponho, junto à Diretoria Sociopedagógica, recurso contra
o resultado preliminar do Programa de Auxílio Permanência - PAP.
Assim, expresso abaixo a JUSTIFICATIVA por escrito, para revisão do resultado e anexo os
respectivos documentos comprobatórios das informações prestadas.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________

São Paulo, ___ de ______________ de 2018.

____________________________
Assinatura do Aluno(a)

_______________________________
Responsável pelo aluno menor de 18 anos
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