IES estrangeira
Universidad Nacional de Misiones
(http://unam.edu.ar/)



País
Argentina

Nº de vagas
1

Auxílio Mensal
7.000,00 pesos argentinos (valor a confirmar)

1 semestre acadêmico (2º semestre/2017), de 15/08 a 15/12/2017.

O estudante selecionado será contemplado com os seguintes benefícios:
a. Auxílio mensal (conforme valor indicado no quadro 1), pago pela UnaM;
b. Auxílio deslocamento no valor de US$ 736,00 (passagens aéreas de ida e volta e trechos
internos, se necessário);
c. Auxílio instalação no valor de US$ 1.326,00;
d. Seguro saúde internacional no valor de US$ 450,00.
Obs: Os itens ‘b’, ‘c’ e ‘d’ serão pagos pela SESu/MEC (Capes).

a. Ter integralizado no mínimo 40% e, no máximo, 90% do currículo previsto para seu curso,
no momento do início previsto da mobilidade.
b. Possuir bom desempenho acadêmico, preferencialmente sem apresentar reprovações.
c. Ter obtido pelo menos 600 pontos no ENEM, realizado a partir de 2009.
d. Possuir, preferencialmente, nível intermediário da língua espanhola.

a. Ficha de inscrição impressa e assinada.
b. Carta de motivação (em português ou espanhol), endereçada à Coordenação do
Programa MARCA/PUC-SP, apresentando as razões da candidatura.
c. Comprovante de matrícula correspondente ao 5º ou 7º período (1º semesre/2017).
d. Comprovante de conhecimento da língua espanhola (se houver).
e. Resultado do ENEM realizado a partir de 2009 (mínimo 600 pontos).
f. Curriculum Lattes.

Procedimento

Data

Publicação do Edital

05/06/2017 (2ª feira)

Inscrições (entrega de documentos à FCMS)
Entrevista (Campus Sorocaba – sala da coord. Curso Enfermagem)

De 05/06 a 14/06/2017 (4ª feira)
19/06/2017 (2ª feira)
(horário a ser agendado com cada candidato)

Resultado (divulgação por e-mail)

Até 21/06/2017 (4ª feira)

Para o selecionado: Confirmação de interesse na vaga (por e-mail)

Até 23/06/2017 (6ª feira)

Mais informações na Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais (ARII – PUC-SP)
Rua Monte Alegre, 984 – Ed. Cardeal Mota (Prédio Velho)
1º Andar, sala P-67
Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira das 08h às 19h
Telefone: (11) 3670-8011 / 8012 / 8285
Email: dci-arii@pucsp.br

