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COMUNICADOCOMUNICADO

Convocação para Retirada de Kits de Alimentação

O IFSP Câmpus Itaquaquecetuba, em observação à Instrução Normativa PRE/IFSP nº 004, de 20 de julho de 2021, divulga aos estudantes

regularmente matriculados nos cursos: Técnico Integrado ao Ensino Médio em Mecânica, Técnico Concomitante/Subsequente em

Mecânica e Licenciatura em Matemática do nosso Câmpus, a lista de convocação para recebimento dos kits de alimentação.

Os alunos convocados que não comparecerem para recebimento dos Kits e não justificarem no e-mail alimentacao.itq@ifsp.edu.br, no
prazo de até dois dias úteis após o dia agendado no Comunicado, serão considerados desistentes, sendo convocado o próximo estudante

da lista geral de interessados.

 

A retirada dos kits deve ser feita:
 

a ) pelo próprio estudante que for maior de 18 anos idade (devendo apresentar seu RG ou CNH original), ou por pessoa portando

procuração simples assinada pelo discente contemplado (conforme Anexo II);

 

b) pelos pais ou responsável legal em caso de aluno(a) menor de 18 anos (devendo apresentar seu RG ou CNH original, além do RG do

estudante); ou por pessoa maior de idade portando procuração simples (conforme Anexo II);

 

c) pelo próprio estudante , caso seja menor de idade e os pais ou responsáveis não possam acompanhar, nesta situação, o estudante menor poderá

retirar seus kits apresentando seu RG e a autorização de retirada (Anexo I), que poderá ser manuscrita conforme modelo apresentado.

 

OBS.: O peso aproximado dos kits é de aproximandamente 25kg.

 

 

Orientações de segurança para a retirada dos kits (em razão da atual pandemia):
 

1) Recomendamos aos alunos, pais e responsáveis que NÃO compareçam ao câmpus para retirar os kits, em casos de:

 

a) Estar doente ou com suspeita de COVID;

 

b) Ter tido contato com pessoas diagnosticadas ou suspeitas de estarem com COVID.

 

2) Ao comparecer no Câmpus para retirada dos kits, será necessário:
 

a) a utilização obrigatória de MÁSCARA;

 

b) uso de álcool gel nas mãos na entrada do câmpus;

 

c) manter distância de dois metros de outras pessoas na fila;

 

d) observar o horário agendado conforme cronograma de entrega;

 

e) evitar aglomerações.

 

 

Data de entrega:
 

Dia 04/08/2021, no horário das 10h às 15h.
Dia 05/08/2021, no horário das 10h às 15h.



Dia 06/08/2021, no horário das 10h às 15h.

 

 

Lista dos contemplados para recebimento dos kits    Lista dos contemplados para recebimento dos kits    
 

IQ3000281 IQ 3005569 IQ3001105 IQ3001555 IQ3002101

IQ1900277 IQ3002543 IQ3002632 IQ1900064 IQ3003698

IQ3004724 IQ3000435 IQ3004597 IQ3001041 IQ1900731

IQ1900722 IQ1900048 IQ3006484 IQ3003744 IQ1910361

IQ1900439 IQ3001946 IQ3008967 IQ3006921 IQ3005232

IQ3000842 IQ3006468 IQ3001288 IQ3001865 IQ19005336

IQ3001831 IQ3001393 IQ3000036 IQ3004627 IQ 1900609

IQ3000753 IQ3004791 IQ3005054 IQ3005402 IQ300550X

IQ300032x IQ3002641 IQ3002667 IQ3005071 IQ1900013

IQ3001687 IQ1900366 IQ3002438 IQ3005445 IQ300192x

IQ3004686 IQ300211X IQ3005429 IQ3002586 IQ3009823

IQ3000346 IQ3005534 IQ3005127 IQ3001873 IQ3000362

IQ3001202 IQ1900111 IQ3006875 IQ3001733 IQ3004619

IQ3009505 IQ300984X IQ1900668 IQ1900331 IQ3000451

IQ1900587 IQ3000371 IQ3001792 IQ3001059 IQ3000494

IQ3005372 IQ3005089 IQ3001504 IQ3001342 IQ3000869

IQ3000125 IQ3000478 IQ3006492 IQ3006549 IQ1900242

IQ3009807 IQ1900455 IQ3005577 IQ3004848 IQ19003931

IQ3006859 IQ3002152 IQ3005895 IQ3005275 IQ3002705

IQ3005763 IQ3000931 Iq3005704 IQ3001326 IQ1900358

IQ3001423 IQ300063X IQ3005925 IQ3001661 IQ3002039

IQ3005011 IQ3005968 IQ3006913 IQ1910159 IQ3004708

IQ3001695 IQ3005941 IQ3006905 IQ3004651 IQ3001113

IQ3001911 IQ3001237 IQ3000176 IQ3002217 IQ1900374

IQ1900579 IQ1900561 IQ3001822 IQ3005771 IQ3005984

IQ1830338 IQ3000184 IQ3004741 IQ1900749 IQ3004881

IQ3004783 IQ3001652 IQ3001954 IQ300256×  

IQ3000427 IQ1900315 IQ3001075 IQ3000001  

   

Os interessados poderão obter informações adicionais por meio do endereço eletrônico alimentacao.itq@ifsp.edu.br.

 

Itaquaquecetuba, 02 de agosto de 2021.

 

 

________________________________________

Fabiana Melo Soares

Presidenta da Comissão Especial de Compras e Acompanhamento das Ações de Alimentação Escolar 2021 do Câmpus Itaquaquecetuba

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I

(pode ser copiado e preenchido de próprio punho)
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DO KIT ALIMENTAÇÃO

POR ESTUDANTES MENORES DE IDADE

 

Eu_______________________________________________________________________, RG n.º_______________________________, CPF

n.º_______________________, responsável legal pelo estudante: __________________________________________________________, com

prontuário: _______________, declaro que autorizo o(a) meu(minha) filho(a) menor de 18 anos a retirar os Kits de alimentação no IFSP Câmpus

Itaquaquecetuba.

 

 

 

 

Itaquaquecetuba, __/__/20201

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

                                            (assinatura do pai, mãe, ou responsável legal)

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

(pode ser copiado e preenchido de próprio punho)

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA RETIRADA DE KITS

este modelo deve ser preenchido somente em caso de autorização de outra pessoa maior de idade a retirar as cestas, como por exemplo, ti(a),

primo(a), irmão(ã), etc.

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu __________________________________________________________________ (nome do

p a i , o u m ã e , o u responsável legal do estudante; ou nome do próprio estudante que for maior 18 anos de idade ), RG

n.º_______________________________, CPF n.º _______________________, residente e domiciliado à Rua

__________________________________________________________, nº ___________, bairro ________________________, cidade

___________________________, CEP _____________________________, nomeio e constituo meu(minha) procurador(a)

___________________________________________________________________________ (nome de quem irá retirar os kits), estado civil

____________________, portador(a) da RG n. ______________________, CPF n.º______________________, residente e domiciliado na Rua

_________________________________________________________, nº __________, bairro: ______________________, Cidade:

___________________, a quem confiro amplos poderes para efetuar a retirada dos kits de alimentação no IIFSP Câmpus Itaquaquecetuba, podendo,

para esse fim, assinar os documentos necessários.

 

 

 

 

Itaquaquecetuba, ___/___/2021.

 

 

 

 

___________________________________________________________

 

assinatura do pai, ou mãe, ou responsável legal



ou

assinatura do(a) aluno(a) maior de 18 anos idade

 

 

 

___________________________________________________________

assinatura do (a) procurador (a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de agosto de 2021

assinatura eletrônica
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