
   
 

INFORMAÇÕES AOS APROVADOS NO PIC 2020_2021 

1º PASSO: (BOLSISTAS) 

 

O estudante bolsista receberá em seu e-mail a partir no dia 29/07/2020 o link para envio dos 

documentos para a contratação. 

OBS: Devem digitalizar dos documentos originais. 

✓ ORIGINAL DO RG (Não serão aceitos outros documentos de identificação, essa é uma 
exigência do e-social)  

✓ DOCUMENTO ORIGINAL QUE CONSTE NÚMERO DO CPF (RG, CNH)  

✓ CÓPIA DO Nº DO PIS (Caso tenham trabalhado antes com CTPS) 

✓ ORIGINAL DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA  

Obs.: 1. O comprovante deverá está no nome do estudante ou dos pais, para os casos de estudantes 

que não possuam o comprovante nestas condições, deverá ser apresentada a Declaração de Domicílio, 

disponível no DP – Departamento Pessoal, assinada e reconhecida firma em cartório.  

Obs.: 2. Caso o estudante resida em imóvel alugado, o mesmo deverá apresentar o contrato de locação 

do imóvel (original). Se o contrato não estiver em nome do estudante, deverá ser apresentada a 

Declaração de Domicílio, disponível no DP, assinada e reconhecida firma em cartório.  

Obs.: 3. Caso o comprovante de residência esteja no nome do (a) conjugue, o mesmo deverá 

apresentar a certidão de casamento (original). 

✓ CARTEIRA PROFISSIONAL – CÓPIA DAS PÁGINAS DE IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO CIVIL. 

✓ ORIGINAL DO TÍTULO DE ELEITOR 

✓ RESSALTAMOS QUE, OS ESTUDANTES QUE POSSUÍREM CONTA SALÁRIO OU CORRENTE NO 
BANCO SANTANDER DEVERÃO TAMBÉM APRESENTAR OS DADOS BANCÁRIOS ATRAVÉS DO 
EXTRATO OU CARTÃO NO ATO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO ACIMA MENCIONADA.  

  

 

2º PASSO: (Sem remuneração) 

 

Os estudantes voluntários receberão em seu e-mail o termo de compromisso do Projeto de 

Iniciação Científica – PIC que deverá ser assinado, digitalizado e enviado para 

izabela.almeida@fps.edu.br, impreterivelmente até o dia 12/08/2020) 

 

Observações: (Bolsistas, Sem bolsa e Remanejados) 

 

• Os estudantes aprovados (bolsistas, sem remuneração e remanejados) precisam estar 
regularmente matriculados no semestre de 2020.2 (até 29/07/20).  
 

• O período de Contratação no Departamento Pessoal será do dia 30/07/2020 à 
12/08/2020. (Não será necessário comparecer presencialmente, apenas enviar a 
documentação) 
 

• No caso dos estudantes remanejados, o período para assinatura do termo e contratação 
será do dia 18/08/2020 à 19/08/2020. 

 



   
 

• O estudante aprovado que não apresentar as documentações impreterivelmente até o 
dia 12/08/2020, perderá a sua vaga, sendo a mesma remanejada. 
 

• O estudante remanejado que não apresentar as documentações impreterivelmente até 
o dia 19/08/2020, perderá a sua vaga. 

 
 

3º PASSO: (APENAS BOLSISTAS)  

 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO PARA ABERTURA DE CONTA BANCO SANTANDER 

 

Comparecer ao Departamento Pessoal da FPS de 03/04/20 até 04/09/2020 das 8h às 12h e das 
14h às 17h, para retirar a Carta de Encaminhamento para a abertura de conta junto ao Banco 
Santander.  
 
No caso dos estudantes remanejados, estes deverão comparecer de 03/09/19 até 04/09/2019 
das 8h às 12h e das 14h às 17h, para retirar a Carta de Encaminhamento para a abertura de 
conta junto ao Banco Santander.  
 
Após abertura de conta no Banco Santander, entregar ao Departamento Pessoal comprovante 
de abertura de conta do Banco Santander com os dados bancários.  
 
Obs.: 1. Salientamos que a Carta de Encaminhamento será retirada mediante a entrega de toda 
a documentação exigida para contratação dentro do prazo estabelecido. 
  
Obs.: 2. Os estudantes bolsistas com pendência da CTPS deverão preencher o Termo de Ciência 
da Pendência comprometendo-se a entregar no prazo de 15 dias úteis a contar da entrega da 
documentação, sob a penalidade de suspensão da bolsa do PIC, caso ultrapassem este prazo.   
 
Obs.: 3. A abertura da conta junto ao Banco Santander deverá sem feita dentro do prazo 
estabelecido, seu descumprimento implicará na ausência de pagamento da bolsa do PIC. 
 
CRONOGRAMA 
 

EVENTOS CRONOGRAMA 
 

Período de Contratação no DP – FPS 
(Assinatura do termo e entrega da documentação) 

30/07/2020 à 12/08/2020 

Remanejados  
Período de Contratação no DP – FPS 

(Assinatura do termo e entrega da documentação)  

18/08/2020 à 19/08/2020 
 

Carta de Encaminhamento para abertura da conta 03/09/20até 04/09/2020 

Vigência do Contrato do PIC 2020-2020 A partir do dia 01/09/2020  

com duração de 12 meses 

 
 

Recife, 24 de julho de 2020 


