
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE APOIO ESTUDANTIL - CAMPUS ZONA LESTE  

  

EDITAL PUBLICAÇÔES NAE- CZL N. 1106315/2022

   

A COMISSÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DO INTITUTO DAS CIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO,
Campus Zona Leste, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela portaria 1746/2022, de 10/05/2022, e

 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23089.012760/2022-56, informa o quantitativo de bolsas e os critérios de desempate:

 

I. Os recursos disponibilizados para este edital contemplarão 58 (cinquenta e oito) estudantes, totalizando um aporte de R$ 98.832,00
(noventa e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais).

 

II. Caso o número de solicitantes exceda o número estipulado para contemplação no Auxílio Permanência [Provisório], serão considerados
os seguintes critérios para desempate:

 

1. Estudantes beneficiários do PAPE e/ou PBP;

2. Ingressante como Cotista T6 (Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública);

3. Ingressante como Cotista T2 (Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública);

4. Ingressante como Cotista T5 (Candidatos com deficiência que tenha renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas);

5. Ingressante como Cotista T1 (Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas).

 

Em casos omissos, ou de sobra de recursos, a Comissão de Assuntos Estudantis do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, publicará novos
requisitos para outra seleção.

 

 

RICARDO BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

 

EMERSON BELLINI LEFCADITO DE SOUZA

TITULAR

 

NANI JUNILIA DE LIMA

Boletim de Serviço Eletrônico em 12/05/2022 



TITULAR

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Barbosa da Silva, Docente, em 12/05/2022, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nani Junilia de Lima, Técnico(a) em Assuntos Educacionais, em 12/05/2022, às 13:22, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Emerson Bellini Lefcadito de Souza, Técnico(a) em Assuntos Educacionais, em 12/05/2022, às
14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 1106315 e o código CRC 1F0FEA3F.

Referência: Processo nº 23089.012760/2022-56 SEI nº 1106315
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