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PORTARIA 0205122019 

 

 

INFORMATIVO SOBRE VAGAS 

O INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPEIROR, mantenedor da UNIVERSIDADE 

METODISTA DE SÃO PAULO, informa a atualização quanto a segunda fase para os cursos 

de graduação da modalidade Presencial, referente ao 1º semestre de 2020. 

 

A PRESENTE PORTARIA INFORMA A 

ATUALIZAÇÃO QUANTO A DISPONIBILIZAÇÃO 

DE VAGAS E PROCEDIMENTO 

 

Conforme previsão editalícia, a disponibilidade de bolsas depende única e 
exclusivamente da proporcionalidade dos novos discentes, conforme previsão legal. 

 

I – DA ATUALIZAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 Candidatos aprovados e convocados para a bolsa social devem comparecer 
junto a instituição acadêmica, onde realizou a entrega da documentação, para 
realizar assinatura do termo de bolsa e realizar a sua matricula. 

 Candidatos já analisados e aptos para a Bolsa Social de 50% ou 100%, ainda 
não convocados permanecem em lista de espera e deveram aguardar a 
liberação de vagas. 

 Candidatos que realizaram a entrega da documentação incompleta são 
obrigados a realizar entrega de documentação complementar e os casos nessa 
situação, ainda permanecem em análise. 

 

A avaliação sócia econômica está em progresso e existindo a possibilidade da 
requisição de documentação complemente e por este motivo o candidato deverá 
ficar atento ao seu e-mail cadastrado. 
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Por fim, os candidatos com documentação pendente têm até o dia 13 de dezembro de 
2019 para realizar a entrega integral ou complementar, conforme previstos no edital. Os 
candidatos que cumprirem as referidas determinações terão o resultado divulgado no 
dia 13 de janeiro de 2020. 

 

Maiores informações acessem: 

 http://portal.metodista.br/processo-seletivo/bolsa-social/edital-2o-semestre-de-2019 
 
 
Legislação: 

LEI Nº 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998. 
LEI Nº 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009. 
LEI Nº 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999. 
 
https://www.gov.br/planalto/pt-br 
 
 
 
 

São Bernardo do Campo, 05 de Dezembro de 2019. 
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