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 Inclusão Digital

Demonstração de interesse em chip e equipamento

 

 

A CSP - Coordenadoria Sociopedagógica, abre o período de inscrições para demonstração de interesse em chips e equipamentos.

Quem poderá participar? Alunos que se enquadram nos perfis abaixo:

1. alunos com renda familiar per capita de até um (1) salário mínimo e meio;

(o valor de 1 salário mínimo e meio é de R$ 1.605,00)

2. alunos contemplados com chip poderão solicitar equipamento;

3. alunos contemplados com equipamento poderão solicitar chip.

4. alunos que não foram contemplados nos editais de 2020 e 2021 terão prioridade;

 

Observação: a renda familiar per capita declarada e comprovada pelo estudante, consiste na soma dos rendimentos brutos  auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o

estudante, dividido pelo número de membros da família . Entende-se por família a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que

contribuam para o rendimento  ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio.

Os alunos que solicitarem equipamentos receberão valor a ser definido posteriormente, em 3 (três) parcelas.

O recebimento das parcelas 2 e 3 está condicionado ao envio da NF - nota fiscal da compra do equipamento após recebimento da primeira parcela.

Equipamentos incluem notebooks ou tablets.

Período de inscrição: 30/04/2021 a 07/05/2021.

Divulgação dos resultados: 14/05/2001.

Os alunos interessados deverão enviar um e-mail para juliana.aguiar@ifsp.edu.br  da seguinte forma:

1. inserir no assunto do e-mail “ Interesse Inclusão Digital”;
2. no corpo do e-mail o aluno deverá se identificar, especificar a composição familiar e renda per capita;

3. especificar sua necessidade maior, entre chip e equipamento, conforme modelo.

Caso seja contemplado com equipamento o aluno deverá verificar o comunicado publicado no dia 15/04/2021 e enviar os dados bancários conforme orientações do comunicado.

Link do comunicado: https://avr.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/754-edital-6-2021-comunicado-sobre-contas-bancarias

A demonstração de interesse não garante que o aluno será contemplado, o que depende do orçamento e repasse do Governo Federal.

A análise das solicitações serão feitas pela equipe sociopedagógica que poderá solicitar informações e documentos complementares.

 

Modelo de e-mail:

Assunto: Interesse Inclusão Digital

No corpo do e-mail:

Nome: Fulano de Tal

Prontuário: 3001584X

Composição familiar: 1 nome dos responsáveis, 2 irmãos, outros que moram na mesma casa;

Responsável pela renda:  Fulano de tal, exerce atividade remunerada no valor de R$_______.

Ou está desempregado, ou é trabalhador informal com renda mensal de R$_______.

Tenho interesse em receber chip e ou tenho interesse em receber equipamento. Minha maior necessidade no momento é chip ou equipamento.

 

É de total responsabilidade dos solicitantes a veracidade das informações prestadas.

*Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA Art. 299: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco
anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

 

 

 

Estamos à disposição!

 



CSP - Coordenadoria Sociopedagógica
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