EDITAL Nº 02/2018
PROGRAMA TOP ESPAÑA – SANTANDER UNIVERSIDADES
O Grupo Adtalem Educacional do Brasil, holding de atuação no ensino superior situado na Rua
Antônio Gomes Guimarães, 150, Dunas, Fortaleza – Ceará, anuncia que está fazendo a seleção
dos alunos inscritos no Programa Top España disponibilizado pelo Santander Universidades,
durante o período de 19 de abril a 03 de maio de 2018, advindo das faculdades do grupo,
situadas em Belém-PA, Belo Horizonte- MG, Brasília- DF, Campinas-SP, Caruaru-PE, FortalezaCE, João Pessoa-PB, Manaus-AM, Recife-PE, Rio de Janeiro- RJ, São Luiz-MA, Salvador-BA,
Teresina-PI e São Paulo – SP.

I - Requisitos para seleção:


Estudante brasileiro nato ou naturalizado, residente e domiciliado no território nacional,
maior de 18 anos, que não tenha participado de nenhum programa de mobilidade
internacional promovido pelo Grupo Santander;



Estudante que apresente CR acumulado acima de 8,00;



Estudante regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Grupo
Adtalem Educacional do Brasil (Belém-PA, Belo Horizonte- MG, Brasília- DF, CampinasSP, Caruaru-PE, Fortaleza-CE, João Pessoa-PB, Manaus-AM, Recife-PE, Rio de Janeiro- RJ,
São Luiz-MA, Salvador-BA, Teresina-PI);



Estudante que tenha feito a sua inscrição no Programa Top España, entre o período de
20/02/2018 a 03/05/2018 às 23h59 (Horário de Brasília) no site:
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/topespana.aspx



Estudante que tenha feito a sua inscrição no formulário Adtalem do Programa Top
España, entre o período de 19/04/2018 a 03/05/2018 às 23h59 (Horário de Brasília) no
link:

http://bit.ly/topespanha2018


Estudante que concorde em estudar durante o período de vigência da bolsa, com
dedicação integral na universidade hospedeira, em um programa de estudos aprovado
pelo Grupo Adtalem Educacional do Brasil;



Estudante que não sejam funcionários e estagiários do Santander, bem como todas as
pessoas envolvidas no presente programa, seus cônjuges e parentes até o segundo grau;



O Estudante deverá estar regularmente matriculado no Grupo Adtalem Educacional do
Brasil durante todo o processo de seleção e obrigatoriamente também durante todo o
período de realização do programa;



O estudante deverá possuir a conta corrente no Banco Santander;



No caso do aluno desistir da bolsa, a partir da data de divulgação, não será permitida a
substituição do bolsista contemplado.

II – Número de bolsas


2 bolsas, sendo destinadas cada uma delas para faculdades diferentes.

III - Processo de seleção:
As duas vagas serão disponibilizadas aos alunos que se inscreveram no Programa Top España do
Santander Universidades. O critério de seleção será o maior Coeficiente de Rendimento (CR) dos
alunos.
Caso haja dois alunos da mesma universidade, será nomeado o aluno com o maior CR e a vaga
seguinte será remanejada para aluno de outra faculdade, respeitando o critério de seleção.

VI - Processo de Nomeação:
Os alunos selecionados serão nomeados ao Santander Universidades até o dia 18/05/2018,
tendo em vista respeitar a data limite prevista pelo edital do Programa Top España.

VII – Resultado da Seleção:
Os alunos selecionados serão anunciados e contatados pelo Santander Universidades até o dia
23/05/2018 tendo em vista respeitar a data limite prevista pelo edital do Programa Top España.

