Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Reitoria
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais

EDITAL ARII 003/2015
PROGRAMA TOP ESPAÑA SANTANDER UNIVERSIDADES 2015

RETIFICAÇÃO
Considerando a prorrogação do prazo para inscrição para o programa TOP España Santander
Universidades 2015 no Portal Santander Universidades, ficam alterados os itens 10 e 11 do presente
Edital, que passam a ter a seguinte redação:

10. Calendário
ETAPA
Inscrições no Portal Santander Universidades
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/InscricoesProgramaTopEspana.aspx

PERÍODO
Até 10/04/15 (6ª feira)

Entrega de documentos à ARII (pessoalmente ou por e-mail – vide item 11)

Até 19/04/15 (por e-mail) ou
até 20/04/15 (pessoalmente)

Convocação para 2ª fase (por e-mail)

24/04/2015 (6ª feira)

Entrevistas

27 a 29/04/2015

Resultado da seleção (por e-mail e no mural da ARII)

30/04/2015 (5ª feira)

Entrega do Termo de Adesão e de cópia do passaporte (somente para
os selecionados)

Até 04/05/2015 (2ª feira), na
ARII

11. Entrega dos documentos
Local: PUC-SP / Campus Perdizes
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – ARII
Rua Monte Alegre, 984 - Sala P-67 (1º andar – Edifício Cardeal Mota)
Horário: das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e recessos)
ou por e-mail, observando as seguintes instruções:
- Envio até o dia 19/04/2015, para o endereço eletrônico dci-arii@pucsp.br, anexando um único
arquivo, formato .pdf, colorido, com os documentos na ordem indicada no item 7.
- Na linha de assunto da mensagem, indicar: “Inscrição TOP España 2015 – (nome do candidato)
- (curso do candidato)”.
- A ARII verificará os documentos de cada candidato e enviará resposta, no dia útil posterior ao
recebimento da mensagem, confirmando ou não a inscrição ao processo de seleção. Apenas
candidatos cujas documentações estiverem completas e preencherem os requisitos elencados
no item 7 serão consideradas no processo de seleção.

São Paulo, 01 de abril de 2015
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