
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 01/2020 
Processo de Seleção para o Programa de Bolsas do Santander  

Graduação 1º semestre – Edição 2020 
 
 

RELAÇÃO DOS APROVADOS NA 4º ETAPA 

 

Na 4º etapa do programa, foram analisadas as informações prestadas no ato da “Entrevista” em relação 

à “Documentação de Rendimentos” apresentada pelos candidatos, de acordo com a qual foram 

classificadas as menores Renda Per Capita, conforme as regras constantes no edital do programa. 

 
Os candidatos classificados na 4º etapa deverão ficar atento as seguintes datas do edital: 

 20/05/2020 – Data limite para o Banco Santander realizar a Aprovação dos candidatos 

indicados pela IES. Após a conferência das indicações pelo SANTANDER, o candidato 
receberá um e-mail para confirmar sua participação no PROGRAMA e os seus dados 

dentro do prazo estipulado no cronograma, sob pena de cancelamento das bolsas. A 

responsabilidade pelas informações prestadas será do candidato. 
 

 27/05/2020 – Data limite para a IES enviar o “Termo de Adesão assinado pelo Aluno” 

aprovados na 6º etapa. (Entraremos em contato com os candidatos antes do prazo limite, 

para que o aluno entregue o termo de adesão assinado).  

Apenas depois de cumpridas as etapas anteriores e recebida a aprovação por parte do 

Banco Santander, a IES conveniada divulgará o resultado do programa. 
 

 Resultado final: 28/05/2020 - Finalização do processo de concessão da (s) bolsa (s) 

resultando na realização do (s) do pagamento (s), quando aplicável. 
 

• Pagamento da Bolsa: Será realizado a partir de julho de 2020, por meio 

de depósito bancário realizado pelo Banco Santander. 

 

Nº Nome CPF 

1 ALEXIA CAROLAINE DOS SANTOS SOUZA 05747407163 

2 AMANDA ZANLUCA DA SILVA 08771694978 

3  CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS 11990488951 

4 EVELIN KAUANE IURKO 12073590926 

5 GABRIELI DE PAULA LACERDA 12084908930 

6 HELLEN THAISE SANTOS 08660665945 

7 MARCIANA CRISTINA DA SILVA 00472065947 

8 MARIA CILMÉRIA DIAS DOS SANTOS 10123894646 

9 THALYTA RIBEIRO DE PAULA 12410550924 

10 VIVIANE SAVULSKI MANÉA 09612195994 

 


