
 

 

 

COMUNICADO AOS PRÉ-SELECIONADOS BOLSAS REMANESCENTES 

PROUNI 2020/2 

 Comunicamos aos pré-selecionados do Prouni do local de oferta UNESC- Criciúma, que as entrevistas 

presenciais para  2020.2 deverão ser pré-agendadas via telefone no número (48) 3431 2545 ou pelo Whatsapp 

99644-1887 (digite no menu 2 - entrevista Prouni) ou por email, no endereço prouniunesc@unesc.net.  

 Aos pré-selecionados do Prouni do local de oferta UNESC- Araranguá, os documentos poderão ser entregues 

no endereço Av. Governador Jorge Lacerda, nº 2320, bairro Divinéia, devendo ser pré-agendada a entrega dos 

documentos no horário das 8h as 17h30 no telefone (48) 3444-3900 ou poderão ser enviados por email no endereço 

prouniunesc@unesc.net. Os documentos dos candidatos também poderão ser entregues de forma presencial no 

local de oferta UNESC-Criciúma, Av. Universitária, 1105 - Universitário,  devendo ser pré-agendado o horário via 

telefone  telefone  (48) 3431 2545 ou  pelo Whatsapp 99644-1887 (digite no menu 2 - entrevista Prouni)  

- Os documentos enviados virtualmente deverão contar no assunto do email o local de oferta do candidato, o curso 

pretendido e o nome completo do candidato. Todos os documentos solicitados deverão ser anexados no corpo do 

email. Favor informar no texto de email os telefones dos candidatos, fixo e celulares de preferência. 

• Os documentos solicitados para entrevista estão publicados em 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/231/0/0/componente/processo/ver/1/4 

O CANDIDATO que tenha efetuado inscrição à bolsa de que trata este Edital deverá entregar a documentação à 

respectiva IES nos 2 (dois) dias úteis subsequentes ao da sua inscrição para proceder à comprovação das 

informações prestadas, devendo atender às mesmas exigências dos CANDIDATOS pré-selecionados nas chamadas 

regulares do processo seletivo do Prouni referente ao segundo semestre de 2020. 

Maiores informações, no telefone (48) 3431 2545 ou pelo Whatsapp 99644-1887 (digite no menu 2 - entrevista 

Prouni) 
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