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COMUNICADO PROPPEX Nº 053/2016 

2ª CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM LISTA DE 

ESPERA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA CAPACITAÇÃO 

DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

Edital Proppex n° 01/2016 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário de 

Brusque – UNIFEBE, considerando a legislação em vigor, usando da competência que 

lhe confere o inciso XIX do artigo 37 do Estatuto, em atendimento ao Edital Proppex 

nº  01/2016, de 05/02/2016 – Inscrição para solicitação de concessão de auxílio para 

capacitação docente e técnico-Administrativa – Bolsa de Estudo para Curso de Idiomas 

– Espanhol, Francês ou Inglês, e Comunicado Proppex nº 04/2016, de 19/02/2016, 

faz saber por meio do presente COMUNICADO a 2ª Chamada dos Candidatos 

classificados em lista de espera para concessão de auxílios para capacitação 

docente e técnico-administrativa, bem como as informações complementares a 

seguir: 

1. Os candidatos classificados em lista de espera, constantes na tabela do item 3 do 

Comunicado Proppex nº 04/2016, de 19/02/2016, chamados em razão de 

desistência, conforme segue: 

CANDIDATOS CURSO 

01 Alexandra da Silva Fidelis Inglês  

 

2. Os candidatos contemplados deverão comunicar, por escrito, a Pró-Reitora de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão (PROPPEX) até o dia 09 de agosto de 2016(terça-feira), 

o interesse pela Bolsa de Estudo para Curso de Idiomas. 

3. Os docentes e empregados técnico-administrativos contemplados com Bolsa de 

Estudos devem apresentar, no setor de Recursos Humanos, fotocópia do comprovante 

de pagamento das mensalidades para receberem o reembolso referente à Bolsa de 

Estudos na folha de pagamento subsequente ao da entrega do documento.  

4. Mais informações podem ser obtidas na Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão (PROPPEX), por meio do telefone (47) 3211-7225 ou pelo e-mail 

proppex@unifebe.edu.br. 

 

Brusque, 03 de agosto de 2016. 

 

Profª. Me. Edinéia Pereira da Silva Betta 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão  
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