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RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 001/2016 – DIREC/PF

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA O
PROGRAMA INSTITUCIONAL PERMANÊNCIA DA UFERSA
CAMPUS PAU DOS FERROS

A Coordenação de Assuntos Estudantis do Campus Pau dos Ferros, no uso de suas atribuições
legais, torna público a retificação do item 3 do Edital 001/2016 – DIREC/PF, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação:

3 – DAS VAGAS

Serão ofertadas 99 (noventa e nove) vagas para o semestre letivo de 2015.2, Campus Pau dos
Ferros, distribuídas nas seguintes modalidades do Programa Institucional Permanência, conforme
tabela abaixo:
MODALIDADE

DESCRIÇÃO

VALOR
VAGAS
UNITÁRIO OFERTADAS

Bolsa Permanência
Acadêmica

Visa apoiar a formação acadêmica do
discente, através de sua implementação de
forma articulada com as atividades de
ensino, pesquisa, extensão e cultura, sob a
R$ 370,00
orientação de um docente ou técnicoadministrativo, excetuando-se a monitoria. O
bolsista exercerá suas atividades em 12
(doze) horas semanais.

10

Bolsa Apoio ao Esporte (1)

É destinada a discentes que possuam
alguma habilidade esportiva, para apoiar as
atividades oferecidas a alunos da UFERSA,
R$ 370,00
relacionadas à modalidade esportiva do
bolsista. O mesmo exercerá suas atividades
em 12 (doze) horas semanais.

04

Auxílio ao Portador de
Necessidades Especiais

É destinada uma ajuda financeira a
discentes que sejam portadores de
necessidades especiais.
R$ 310,00

02

Auxílio Alimentação

Tem como objetivo destinar uma ajuda
financeira a discentes que se encontram
R$ 310,00
sem condições de arcar com as despesas
de alimentação.

34

Auxílio Creche

Destina-se a discentes com dependente(s)
R$ 210,00
legal(is) na faixa etária de zero a cinco anos.

01

Auxílio Transporte

Destina-se a discentes que utilizam
R$ 210,00
transporte pago com destino a Universidade.

11

Consiste em uma ajuda financeira a
Auxílio Didático-Pedagógico discentes, para aquisição de material R$ 210,00
didático, como livros, apostilas, cópias etc.

10

Consiste em uma ajuda financeira, para
auxílio nas despesas com moradia, aos
discentes que não tenham residência R$ 310,00
familiar na cidade sede do campus em que
estiverem matriculados.

27

Auxílio Moradia (2)

Observações:
(1)

Será disponibilizada 01 (uma) vaga para cada uma das seguintes modalidades: Handebol,
Jiu-Jitsu, Tênis de Mesa/Badminton e Voleibol.

(2)

Os alunos já contemplados ou que se inscreverem na modalidade Auxílio Moradia poderão
acumular este benefício com outra modalidade de bolsa/benefício oferecida, exceto Auxílio
Transporte.

Pau dos Ferros, 26 de janeiro de 2016.

Sanderlir Silva Dias
Coordenadora de Assuntos Estudantis do Campus Pau dos Ferros

Alexsandro Pereira Lima
Diretor Geral do Campus Pau dos Ferros

