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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FATEC PINDAMONHANGABA

A Fatec Pindamonhangaba, com esteio na Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, torna público o presente Edital de
Chamamento Público visando a cooperação entre escolas de idioma sediadas em municípios da Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e a Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba.
1. Propósito do Edital de Chamamento
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a disponibilização de período de divulgação de uma semana –
do dia 03 ao dia 10 de abril de 2018 - para que as escolas de idioma possam divulgar seus cursos dentro da unidade.
1.2. Em contrapartida, as escolas deverão oferecer descontos promocionais nos cursos ofertados aos alunos e
servidores e oferecer bolsas para os cursos de idiomas definindo e informando antecipadamente, quantas bolsas
serão disponibilizadas, valor e qual critério de escolha dos bolsistas..
1.3. Todas as escolas de idiomas interessadas poderão fazer a divulgação entre os dias 03 a 10 de abril de 2018,
mediante agendamento prévio com a direção da faculdade, por e-mail. O agendamento deverá ser feito até às 17
horas do dia 29 de março de 2018, impreterivelmente. O agendamento das datas e horários disponíveis será de
responsabilidade da Fatec Pindamonhangaba e seguirá a ordem de declaração de interesse das escolas, de forma
equitativa e sem beneficiar nenhuma escola específica.
2. Objeto do Termo de Colaboração
2.1. A Fatec Pindamonhangaba possui aproximadamente 1.000 alunos matriculados nos períodos diurno e noturno.
Por esse motivo, não deverá existir divulgação no período vespertino.
2.2. As escolas poderão deixar um estande montado em uma área comum da faculdade na semana em questão, porém
as visitas às salas de aula deverão ser somente no horário agendado e acompanhado de um servidor da unidade.
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