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INCENTIVO EDUCACIONAL – IES PRIVADAS
 

PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO
 

                       

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRO-DI comunica a prorrogação do Edital nº 249/2019 – IES Privadas e do Edital nº

171/2020, apenas para as IES Privadas.

 

1 DOS PRAZOS DA PRORROGAÇÃO
 

A presente prorrogação se refere ao período de janeiro a junho de 2021, com pagamento de 6 (seis) parcelas proporcionais aos valores

previstos em cada Edital.  

 

Para os contemplados do Edital nº 249/2019 o pagamento observará o limite previsto no item 10.4 daquele Edital.

 

2 DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO
 

Para solicitar a prorrogação o servidor deverá encaminhar, via SUAP para a CDP-DGP, entre os dias 26 de novembro e 10 de dezembro

de 2020:

i. Despacho com a solicitação da prorrogação do benefício (não é necessário memorando ou ofício).

 

3 DOS PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 

O servidor que solicitar a prorrogação do benefício deverá encaminhar à CDP-DGP:

a. Até o dia 28/02/2021

i. Prestação de contas referente ao 2º semestre de 2020 (histórico escolar atualizado ou declaração da instituição);

ii. Comprovantes de pagamento referentes ao período de julho a dezembro de 2020;

b. Até o dia 30/04/2021

i. Comprovante de matrícula atualizado referente ao 1º semestre de 2021.

 

Em caso de descumprimento dos prazos estipulados neste item, o pagamento do benefício será interrompido e as parcelas indevidamente

recebidas, restituídas ao erário.

 

4 DOS PAGAMENTOS
 

O benefício será lançado em folha após comprovação do pagamento da mensalidade pelo servidor contemplado.

 

Os contemplados deverão manter-se atentos aos prazos de fechamento da folha de pagamento, conforme cronograma encaminhado às

CGP’s.



 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Os Editais nº 295/2019 – IES Públicas e nº 171/2020 – IES Públicas poderão ser prorrogados posteriormente, caso haja disponibilidade

orçamentária.

 

Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para cdp@ifsp.edu.br com o Assunto: Prorrogação do Incentivo Educacional.

 

 

São Paulo, 26 de novembro de 2020

 

 

 

 

Wanderley França Fonseca

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
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