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PAGAMENTOS REFERENTES AO
EDITAL 0010/2020 “PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL”

 

 

1. Os pagamentos referentes ao Edital 0010/2020 “Projeto de Inclusão Digital” deverão ocorrer a par r de

25/11/202025/11/2020.

2. Conforme IN PRE/IFSP nº007/2020, serão pagos os auxílios referentes à compra de equipamentos (segunda e

terceira parcelas) e de contratação de plano de internet (parcela mensal), exclusivamente, àqueles que

apresentaram documentos comprobatórios, tais como recibos, comprovantes de compra, nota fiscal em que

conste nome do estudante ou de terceiros, desde que sejam pais e/ou responsáveis.

3. Os casos em que que foram devolvidos os pagamentos da primeira parcela, por mo vos de dados

inconsistentes, já foram solucionados e, igualmente, solicitado pagamento na mesma data.

4. Reitera-se que os comprovantes deverão ser enviados, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico

inclusaodigital.avr@gmail.com antes do pagamento da parcela subsequente. Na falta da apresentação dos

comprovantes, o pagamento do auxílio será descontinuado imediatamente.

1. Caberá ao aluno fazer a devolução de qualquer valor excedente ou utilizado de forma indevida por

meio da Guia de Recolhimento da União (GRU).

2. Caberá a cada discente, ou responsável legal no caso de alunos com menos de 18 anos, manter

sob sua guarda os recibos e demais comprovantes das despesas realizadas para eventual

comprovação junto ao IFSP ou aos órgãos de controle externos tais como Ministério Público, num

prazo de até 5 anos. 

5. Além disso, reafirma-se que caso seja concedido auxílio similar (aquisição de plano de internet) por

intermédio do governo federal, o referido pagamento será descontinuado imediatamente.

 

 

Assinado Eletronicamente
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