INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO
ADITAMENTO AO EDITAL DE BOLSAS DE ESTUDO 2020 - 2° semestre – Ensino Superior –
VAGAS REMANESCENTES

O Instituto Adventista de Ensino , mantenedor do Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP ,
torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um Aditamento ao Edital de
bolsas de estudo 2020 2° semestre – Ensino Superior.
Considerando o disposto no edital:
“A abertura de concorrência para a 2ª chamada de
bolsas acadêmicas depende da disponibilidade da
existência de vagas remanescentes da 1ª chamada ou de
nova disponibilização de vagas pelos órgãos competentes
do UNASP, conforme levantamento institucional. ”

O UNASP- Campus Engenheiro Coelho, oferecerá 56 bolsas de 50% para ingressantes no Ensino Superior
das Vagas Remanescentes.

1. DISPONIBILIDADE DO FORMULÁRIO
DE BOLSA
O formulário de bolsa e a lista de documentos ,
ficarão
disponíveis
através
do
link.
https://www.unasp.br/ec/bolsas/

DATAS
DA
DISPONIBILIDADE
FORMULÁRIO:

DO

a. 7:45 às 11:45hrs e das 13:30 às 17:45hrs de
Segunda a Quinta-feira;
b. 7:45 às 11:30hrs nas Sextas-Feiras.
Por conta das regras de restrição das autoridades
públicas quanto ao atendimento presencial dos
candidatos, em razão da pandemia da COVID-19,
o Unasp se reserva ao direito de proceder entrega
de documentos pelo sistema de drive-thru, por
envelope numerado.
Documentação incompleta, com rasuras, ilegíveis ou
apresentada fora do prazo estabelecido desclassifica
o interessado.

Candidatos ingressantes:
03 / 08 / 2020 a 14 / 08 / 2020

2.
LOCAL
PARA
ENTREGA
FORMULÁRIO E DOCUMENTOS:

O horário de atendimento será:

DO

Portaria do UNASP-EC para o funcionário do
S.A.A. que estará atendendo no local e envelopará o
formulário para posterior conferência.
Endereço: Estrada Municipal Pr. Walter Boger, Km 3,4,
S/N – Lagoa Bonita, Engenheiro Coelho/SP – 13.445970.

O envio dos documentos
ec.filantropia@unasp.edu.br

no

e-mail:

O formulário devidamente preenchido com a
documentação deverá ser entregue até a seguinte
data:

Candidatos ingressantes:
03 / 08 / 2020 a 14 / 08 / 2020

5. DAS VAGAS DISPONIVEIS
Os percentuais e a quantidade de bolsas oferecidas
serão definidos pela Instituição que levará em conta
as orientações legais enquanto entidade
beneficente.

6. DO RESULTADO
O resultado dos alunos selecionados para
concessão de Bolsa Educacional será divulgado no
site
da
unidade
escolar
https://www.unasp.br/ec/bolsas/ na data:

Candidatos ingressantes:
21 / 08 / 2020

Os demais prazos do edital anterior permanecem
inalterados

Engenheiro Coelho, 19 de junho de 2020
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