
 
 

Adendo ao Edital nº 020/2020 – IFSP, de 21 de janeiro de 2020 

Transporte Público e Gratuito para Estudantes 
Técnico Integrado ao Ensino Médio 

 
 

 A Direção-Geral do Câmpus Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP), no uso de suas atribuições, torna público o ADENDO ao Edital nº 

020/2020 referente ao Transporte Público e Gratuito para Estudantes do Técnico Integrado ao 

Ensino Médio.  

 

Inclui-se: 

1. Para alunos que queiram participar de forma prioritária e que, em 2019, tenham sido 

beneficiado pelo transporte público gratuito na condição Prioritária, ou seja, estudantes que 

comprovem condição de vulnerabilidade social, de acordo com a renda per capita de até um 

salário-mínimo e meio, além dos documentos constantes no item 3.1 do Edital nº 20/2020, 

devem entregar também o Anexo V , devidamente preenchido, assinado pelo responsável e, 

caso tenham ocorrido alterações na situação socioeconômica é necessário entregar os 

documentos comprobatórios.  

 

Esse adendo entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

  Votuporanga, 27 de janeiro de 2020.  

 

 

 

 

Marcos Amorielle Furini 
Diretor-Geral 

 IFSP - Câmpus Votuporanga 
 

 

 

 

 

 



 
 

Adendo ao Edital nº 020/2020 – IFSP, de 21 de janeiro de 2020 

Transporte Público e Gratuito para Estudantes 
Técnico Integrado ao Ensino Médio 

 
 

ANEXO V 

PREENCHIMENTO E ENTREGA OBRIGATÓRIA PARA OS ESTUDANTES BENEFICADOS 
PELO TRANSPORTE NO ANO DE 2019,  QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE 
FORMA PRIORITÁRIA (CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE). 
Eu  ___________________________________________________________________________________, 

CPF__________________________,  Prontuário _____________,  Curso ________________________,  beneficiário 

do Transporte Público e Gratuito no ano de 2019 (Acordo de Cooperação na área educacional que entre si celebram a 

Prefeitura do Município de Votuporanga e o IFSP), havendo feito a inscrição entregando a documentação comprobatória da 

situação socioeconômica, solicito inscrição para participar do processo de seleção do Transporte Público e Gratuito no ano 

de 2020, aproveitando a documentação entregue em 2019 e e declaro que:  (antes de preencher leia atentamente as 2 

alternativas) 

1 - ( ) As informações socioeconômicas apresentadas por mim na seleção do processo de 2019  NÃO se alteraram, NÃO 

havendo mudanças no(s) seguinte(s) aspectos: endereço, desemprego, alteração na situação de trabalho ou renda, benefícios 

previdenciários, alteração na composição familiar, inclusão ou exclusão em programas sociais, doença, moradia ou inclusão 

em bolsas vinculadas ao IFSP.  

2 - ( ) As informações apresentadas por mim na seleção do processo de 2019  se alteraram nos seguintes aspectos    

(entregar documentação que comprove a alteração):  

( ) Endereço ( ) Alteração na composição familiar 

( ) Desemprego ( ) Inclusão ou exclusão em programas sociais 

( ) Alteração na situação de trabalho ou renda ( ) Doença 

( ) Benefícios previdenciários ( ) Moradia 

( ) Bolsas vinculadas ao IFSP ( ) Outras 

Relate as alterações: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Estou ciente que:  

 Devo anexar os documentos que comprovem as alterações ocorridas para efetivar minha inscrição. Ex: Holerite atualizado, 
comprovante de novo endereço ou outros comprovantes. 

 A omissão ou falsidade de informações pertinentes à seleção resultará em exclusão do processo seletivo. O Artigo 299 do 
Código Penal dispõe que é crime "Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir declaração 
falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante”.  

Votuporanga , ____ de _______________________de 2020.  

_________________________________             ______________________________________ 
Assinatura do/a Estudante                                       Responsável pelo Estudante menor de 18 anos 
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