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Edital de Seleção-Campus Perdizes 
Curso de Inglês para Bolsistas-CIB 

 
Vagas Remanescentes/2º Semestre de 2017 

 
 

A Pró-reitoria de Cultura e Relações Comunitárias da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC/SP,faz saber que entre 24 de julho a 09 de agosto de 2017 estarão abertas as 

inscrições de candidatos as vagas remanescentes para o Curso de Inglês, sendo 09 para 

nível Intermediário e 08 para nível Pós-Intermediário para Bolsistas  Prouni e Fundasp 

100% /PUC-SP, a vigorar a partir de 15 agosto de 2017. 

 
1-PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

1.1. Ser aluno bolsista Prouni ou Fundasp 100% e estar regularmente matriculado nos cursos 

de graduação da PUC/SP; 

1.2. Comprovar renda per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 1.405,50) – referência 

nacional; 

1.3. Ter disponibilidade de horário para o nível Intermediário – segundas e quartas feiras, das 

12h às 13h30; e para o nível Pós-Intermediário as terças e quintas feiras, das 17h30 às 

19h00. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições ocorrerão no período de 24 de julho a 09 de agosto de 2017. 

 

2.2. Procedimentos 

a) Acessar o formulário de inscrição anexo a este Edital; 

b) preencher o formulário de inscrição eletronicamente; 

c) preencher o quadro de JUSTIFICATIVA RESUMIDA DA NECESSIDADE DE 

INSCRIÇÃO NO CURSO 

d) conferir TODAS as informações antes de enviar o formulário (não serão aceitas 

retificações); 
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e) Encaminhar o formulário devidamente preenchido no período de 24 de julho a 09 de 

agosto de 2017, para o e-mail: recepac@pucsp.br; 

g) Serão aceitas as inscrições somente no período estabelecido neste Edital, via 

internet, tendo como prazo final, o horário das 23 horas e 59 minutos do dia 09 de 

agosto de 2017; 

h) após o envio do formulário para o endereço eletrônico indicado, o PAC confirmará a 

efetivação da inscrição; 

i) O PAC receberá as inscrições dos alunos e confirmará junto ao SABE a condição de 

bolsista. 

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1. Os inscritos serão classificados de acordo com a sua renda per capita, na ordem 

crescente, isto é, do menor para maior valor. 

4.2. Os candidatos para o nível Intermediário e Pós-Intermediário deverão realizar entrevista 

para avaliação de nível de conhecimento da Língua Inglesa em 11/08/2017. 

4.3. Serão considerados, também, os seguintes critérios como forma de seleção: 

 Ter a Língua Inglesa como pré-requisito do Curso; 

 Ano de conclusão do Curso. 

4.4. Em data prevista no calendário deste Edital sairá o resultado dos alunos selecionados, 

publicado através do site da Universidade e exposto em lista divulgada no PAC.  

Caberá ao interessado acompanhar todo o processo. 

 

5. DESCLASSIFICAÇÃO 

Serão desclassificados os estudantes que: 

5.1. Apresentarem renda per capita acima de 1 salário mínimo e meio (R$ 1.405,50) 

Referência nacional. 
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5.2. Ausência na entrevista para avaliação de nível de conhecimento da Língua Inglesa. 

 

 

6. CALENDÁRIO 

Inscrições 24/07 a 09/08/17 

Análise socioeconômica (interno) 10/08/17 

Entrevistas para avaliação de nível de conhecimento 11/08/17 

Resultado Final 11/08/17 

Início do curso 15/08/17 

 

 

 

 

 

7. SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO CIB 

Os alunos selecionados serão orientados, individualmente, pelos profissionais do PAC sobre 

a participação no Curso de Inglês para Bolsistas, assim como, pelo Estagiário responsável 

pelo referido Curso.   

 

 

São Paulo, 24 de julho de 2017. 
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