
 

Edital  

Concessão de Bolsa de Estudos 

Curso de Verão – Universidad San Jorge – Espanha 

Junho/julho de 2019 

 

A Assessoria Internacional da Universidade Metodista de Piracicaba torna pública a 

abertura de vaga para concessão de uma bolsa de estudos no valor da taxa acadêmica, 

referente a curso de verão - Espanhol como Língua Estrangeira, oferecido por meio de 

parceria com a Universidad San Jorge, localizada na cidade de Zaragoza - Espanha. 

 

1. Da elegibilidade 

Estão elegíveis para a participação alunos e professores da Universidade 

Metodista de São Paulo. 

 

2. Da inscrição 

Interessados devem preencher ficha de inscrição anexa justificando o interesse 

na participação, e entregar na Assessoria de Relações Internacionais/Metodista 

Global, no Centro de Convivência, no horário das 9:30 às 21:30, ou por e-mail: 

ari@metodista.br. 

 

3. Dos benefícios 

O benefício é a concessão de uma bolsa de estudos no valor da taxa acadêmica 

do curso. As despesas de passagem aérea, estadia e alimentação correm por 

conta do participante. 

 

4. Do período de inscrição 

O período de inscrição é de 01.04.2019 a 10.04.2019. 

 

5. Da escolha das datas e níveis 

Interessados poderão escolher as datas abaixo com seus respectivos níveis: 

 

I Nível Básico (A1-A2) – de 17.06.2019 a 28.06.2019 

II Nível Intermediário (A2-B1) – de 01.07.2019 a 12.07.2019 

III Nível Básico (A1-A2) – de 15.07.2019 a 26.07.2019  

 

6. Critério de seleção 

Haverá julgamento das melhores justificativas apresentadas para a utilização da 

bolsa de estudos. A avaliação será realizada por comissão selecionadora 



nomeada pela Direção Geral. O candidato deverá demonstrar interesse, 

comprometimento com a utilização da bolsa e resultados pretendidos. 

 

7. Informações adicionais 

Informações adicionais poderão ser obtidas em 

https://newsletter.usj.es/contenidos/acento2019.pdf 

 

8. Em hipótese alguma haverá revisão dos resultados da seleção, sendo decisão 

irrevogável da Direção Geral. 

 

 

9. Caso o candidato, aluno ou professor, que seja selecionado para usufruto da 

bolsa tenha atividades acadêmicas a cumprir durante o período de curso no 

exterior, deverá receber a anuência do seu curso ou do seu gestor imediato antes 

de aceitar a bolsa. 

 

 

10. Casos omissos ou duvidosos serão objeto de apreciação da Direção Geral. 

 

 

Assessoria de Relações Internacionais 

01 de abril de 2019 
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