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PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AOS
ESTUDANTES (PAAE) – 2018

EDITAL nº 01, de 31 de janeiro de 2018.

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Campus Seabra, no uso
de suas atribuições, torna público o presente Edital de Abertura do Processo de Seleção do Programa de
Assistência e Apoio aos Estudantes (PAAE) para concessão dos auxílios aos(às) estudantes referente ao
ano letivo de 2017, conforme Documento Normativo da Política de Assistência Estudantil do IFBA,
aprovado no Conselho Superior, através da Resolução nº 194, de04/12/2014.

1. DO OBJETIVO
Com intuito de garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos(as) estudantes do IFBA,
com vistas à inclusão social, formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho
acadêmico e bem-estar biopsicossocial, foi criado o PAAE. Este programa possui caráter seletivo e
destina-se a assistir ao grupo de estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica,
sendo obrigatória a participação dos candidatos no processo de seleção socioeconômica, realizado pelo
profissional de Serviço Social responsável técnico pelo Programa.

2. DO PERFIL DO(A) CANDIDATO(A)
Os(as) estudantes, candidatos(as) ao PAAE devem pertencer à família em situação de vulnerabilidade
socioeconômica com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente,
conforme disposto no decreto nº 7.234, de 19/07/2010.

3. DO PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
PARA ESTUDANTES INGRESSOS OU QUE NÃO POSSUEM CADASTRO NO PAAE EM 2017:
As inscrições ocorrerão no período de 19 de fevereiro a 30 de maio, das 08h às 12h e das 13h às 17h, na
sala da Coordenação de Apoio Acadêmico, por meio do preenchimento e entrega do Requerimento e do
Formulário Socioeconômico do PAAE juntamente com as cópias dos documentos comprobatórios
(anexo II), sem necessidade de autenticação.
Os formulários serão disponibilizados pela Coordenação de Apoio Acadêmico que orientará os estudantes
quanto ao seu preenchimento, os mesmos também podem ser acessados no site institucional
http://portal.ifba.edu.br/seabra

PARA ESTUDANTES QUE RECEBEM O PAAE 2017:
As inscrições ocorrerão no período de 09 a 19 de março, das 08h às 12h e das 13h às 17h, na sala da
Coordenação de Apoio Acadêmico, por meio do preenchimento e entrega do Formulário
Socioeconômico do PAAE juntamente com as cópias dos documentos comprobatórios (anexo III),
sem necessidade de autenticação.
Os formulários serão disponibilizados pela Coordenação de Apoio Acadêmico que orientará os estudantes
quanto ao seu preenchimento, os mesmos também podem ser acessados no site institucional
http://portal.ifba.edu.br/seabra

4. DA SELEÇÃO
PARA ESTUDANTES INGRESSOS OU QUE NÃO POSSUEM CADASTRO NO PAAE EM 2017:
O processo de seleção dos(as) estudantes candidatos(as) será composto das seguintes etapas:

I – Preenchimento e entrega, no período de 19 de fevereiro a 23 de março, do Requerimento e do
Formulário Socioeconômico do PAAE, juntamente com as cópias dos documentos que comprovem as
informações declaradas;

II – Participação na Entrevista Social, que acontecerá na Sala de atendimento a saúde, com data e
horários a serem agendados na Coordenação de Apoio Acadêmico, no ato da entrega dos documentos.

http://portal.ifba.edu.br/seabra
http://portal.ifba.edu.br/seabra


MINISTÉRIODA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPROFISSIONALE TECNOLÓGICA INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIADA BAHIA
CAMPUS SEABRA

PARA ESTUDANTES QUE RECEBEM O PAAE 2017:
I – Para estudantes contemplados pelo Programa no ano letivo de 2017: preenchimento e entrega, no
período de 09 a 19 de março, do Formulário Socioeconômico do PAAE, juntamente com as cópias dos
documentos que comprovem mudanças na composição familiar e as informações atualizadas da renda e
despesas familiares, a título de atualização cadastral. (ANEXO III)

5. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Para realizar a inscrição e participar da seleção para o PAAE, o (a) estudante deverá atender aos seguintes
critérios:

5.1 Estar matriculado(a) e frequentando regularmente um dos cursos da Educação Profissional
Técnica na forma Integrada e Subsequente do IFBA/Campus Seabra;

5.2 Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, comprovada a partir da documentação
apresentada e na entrevista social, na qual será realizada a análise dos seguintes aspectos:
a) Renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo e meio vigente,
conforme disposto no decreto nº 7.234, de 19/07/2010;
b) Contexto das relações familiares, no que tange ao arranjo familiar, número de membros, situação de
violência, conflitos familiares e processos judiciais;
c) Situação habitacional referente à estrutura, localização e ao financiamento, dentre outros;
d) Participação em Programas Sociais do Governo e serviços socioassistenciais;
e) Situação de saúde do(a) estudante ou membro(s) da família, comprovada por meio de atestados
médicos, bem como comprovantes de despesas com medicamentos, exames e consultas.
5.3 Para fins de comprovação do disposto no subitem 5.2 (“a”) serão solicitados os comprovantes de
renda de todos os membros da família, inclusive pensões e aposentadorias, bem como das despesas
do grupo familiar;

5.4 Ainda que o(a) estudante esteja em situação de vulnerabilidade poderá não ser inserido no
programa, caso a demanda seja excedente ao número de vagas ofertadas e ao volume de recursos
disponíveis.

6. DAS MODALIDADES
O Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) dispõe de diversas modalidades de auxílio e
bolsas a serem disponibilizadas aos estudantes e levando em consideração a sua situação socioeconômica,
acadêmica e a demanda apresentada, bem como o número de vagas e orçamento disponíveis.

6.1 DAS MODALIDADES DE AUXÍLIOS NESTE EDITAL

Neste Edital, serão ofertadas 05 (cinco) modalidades de Auxílio: Alimentação, Aquisições, Cópia e
Impressão, Moradia e Transporte. A modalidade de auxílio em que o(a) estudante poderá estar
inserido(a), inicialmente será escolhida pelo(a) mesmo(a), no ato da inscrição, podendo escolher até 03
(três), por ordem de preferência, conforme a Requerimento.

6.1.1 Auxílio Alimentação visa oferecer ao estudante o recurso para atendimento das necessidades de
alimentação básica ao longo do turno de estudos.
Valor: R$ até 100,00 (cem reais)

6.1.2 Auxílio Aquisições visa disponibilizar auxílio financeiro para atender aos estudantes no custeio de
material escolar, fardamento ou aquisições que os auxiliem no seu desenvolvimento acadêmico. O valor
destinado para a essa modalidade de auxílio não deverá ultrapassar 10% do valor total dos recursos
destinados ao PAAE. A concessão do Auxílio para Aquisições está condicionada aos seguintes
requisitos:
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a) - a disponibilidade de recursos financeiros para tal fim;
b) - a apresentação de documentos comprobatórios que justifiquem a necessidade daquele item ao
estudante;
c) - a relevância do item solicitado para o desenvolvimento acadêmico do estudante.
Valor: R$ até 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

6.1.3 Auxílio Cópia e Impressão visa atender os estudantes que necessitam de apoio para cópias e
impressões de materiais didáticos específicos do seu curso, independente dos textos e materiais já
disponibilizados em cada disciplina.
Valor: R$ até 40,00 (quarenta reais)

6.1.4 O Auxílio Moradia visa contribuir com despesas mensais referentes à moradia do estudante
oriundo de outros municípios e/ou que sejam naturais do município onde se localiza o Campus, mas
não possuem vínculos familiares;
Valor: R$ até 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

a) O estudante deverá comprovar mensalmente os gastos referentes à moradia, via recibos ou notas e
apresentar contrato de aluguel ou afim no ato de inclusão nesta modalidade.
b) O estudante adolescente deverá apresentar termo de Responsabilidade devidamente assinado pelos
pais e/ou responsáveis no ato de inclusão neste benefício.
c) O valor deste auxílio deverá ser de até meio salário mínimo vigente e não necessariamente cobrirá o
valor total dos gastos com moradia, sendo o valor excedente de inteira responsabilidade do estudante
e/ou dos seus familiares.

6.1.4 O Auxílio Transporte tem como objetivo disponibilizar auxílio financeiro para despesas mensais
referentes ao deslocamento dos estudantes de sua residência até o campus em que se encontra
matriculado. O valor do auxílio será de até 20% do salário mínimo vigente para estudantes residentes no
mesmo município e de até 30% do salário mínimo vigente para estudantes residentes em distritos ou
municípios diferentes do campus, fornecido mensalmente durante a vigência prevista no edital de seleção.

7. VIGÊNCIA E VALOR DOS BENEFÍCIOS
7.1 A vigência dos auxílios será de 09 (nove) meses, apenas o auxílio moradia terá vigência de 12 (doze)
meses. A duração das bolsas/auxílios poderá ser alterada com avaliações periódicas da equipe de
acompanhamento, observando questões como frequência, regularidade das informações prestadas pelo
estudante, especificidades dos auxílios, dentre outros.
7.2 O valor dos benefícios estão condicionados à disponibilidade de recursos pelo IFBA, não
caracterizando a obrigatoriedade de concessão aos alunos que se enquadrem no perfil da Assistência
Estudantil.
Obs.:As bolsas e auxílios serão concedidos por período determinado, ficando a critério do aluno
participar de nova seleção para ingresso no programa.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Na ocorrência de quaisquer alterações nas informações deste Edital, estas serão divulgadas para
os alunos em sala de aula, através dos murais informativos do Campus, bem como no site institucional
WWW.seabra.ifba.edu.br Não nos responsabilizaremos por eventuais prejuízos gerados pelo
desconhecimento das mesmas.

8.2 Não serão aceitas inscrições ou realização de entrevista social fora do prazo estabelecido, salvo
em situações excepcionais a serem avaliadas pela Equipe Multidisciplinar e pelo Serviço Social.
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8.3 Todos os formulários deverão estar devidamente assinados pelo(a) estudante ou pelo(a) responsável
legal (no caso do(a) estudante menor de 18 anos).
8.4 É de inteira responsabilidade do(a) estudante e do(a) seu(sua) responsável o acompanhamento e
cumprimento dos prazos, conforme o item 4 e seus subitens, fixados para cada etapa do processo seletivo
regido por este Edital.

8.5 O (a) estudante deve declarar a existência de qualquer atividade remunerada.

8.6 O pagamento da bolsa e/ou auxílio ocorrerá apenas em conta corrente, de qualquer instituição
bancária, exclusivamente, em nome do(a) estudante.

8.7 O(a) estudante deverá ter frequência igual ou superior a 85% das aulas, no período da permanência no
Programa, podendo ser desligado(a) caso não alcance este percentual.

8.8 A responsabilidade pelas informações prestadas será inteiramente de responsabilidade do(a)
estudante ou do(a) responsável legal, no caso dos menores de 18 anos.

8.9 Será desligado(a), automaticamente, do PAAE o(a) estudante que deixar de frequentar as aulas,
perder o vínculo com a Instituição ou, a qualquer momento, os casos em que for comprovada
situação de omissão ou de declaração falsa com intuito de obter os recursos do Programa, ficando
sujeito(a) às medidas cabíveis, previstas nos Códigos Penal e Civil.

8.10 Os(as) estudantes selecionados(as) no PAAE deverão participar, obrigatoriamente, das atividades
planejadas e desenvolvidas pelo Serviço Social do Campus.

8.11 Poderão ser realizadas visita domiciliar e a solicitação de documentação complementar, após a
avaliação social pelo(a) profissional de Serviço Social.

8.12 A inscrição do(a) estudante no PAAE com documentação incompleta não será efetivada.

8.13 O não comparecimento do(a) estudante no dia agendado para entrevista social, sem
apresentação de justificativa cabível, implica na imediata exclusão do processo seletivo.

8.14 Após divulgação do resultado, o(a) estudante deverá participar da reunião de efetivação da
concessão do benefício, em horário a ser divulgado. A não participação implicará no cancelamento da
concessão do benefício.

8.15 O número de estudantes beneficiados(as) e a quantidade de vagas poderão sofrer alterações de
acordo com a demanda dos(as) estudantes selecionados(as), em conformidade com a entrevista
social, considerando os recursos orçamentários disponíveis e a necessidade dos inscritos no PAAE.

8.16 A Equipe Multidisciplinar, junto com o Serviço Social, reserva-se o direito de resolução dos casos
omissos e das situações não previstas neste Edital.

Seabra/BA, 31 de janeiro de 2018.

Robson Luiz da Silva Menezes
Diretor Geral

IFBA/Campus Seabra
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ANEXO I - CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATA/PERÍODO LOCAL

Publicação do Edital 31/01/2018
Site institucional do
campus, murais e

Coordenação de Apoio
Acadêmico

INSCRIÇÕES PARA INGRESSOS E
QUEM NÃO RECEBE O PAAE 2017:
Entrega do Requerimento e do
questionário Socioeconômico, juntamente
com as cópias dos documentos
comprobatórios para agendamento da
entrevista.

19/02 a 30/05/2018
Coordenação de
Apoio Acadêmico

INSCRIÇÕES PARA QUEM RECEBE O
PAAE 2017: Entrega do Requerimento e
do questionário Socioeconômico,
juntamente com as cópias dos
documentos comprobatórios para
agendamento da entrevista.
Entrevista Conforme

agendamento na
entrega dos
documentos.

Setor de Saúde

Resultado preliminar 05/2018
Site institucional do
campus, murais e salas

de aula
Recebimento dos recursos 05/2018 Protocolo

Homologação do resultado final 05/2018
Site institucional do
campus, murais e salas

de aula
Reunião entre os selecionados, a equipe
multidisciplinar e Direção Acadêmica.

05/2018 Auditório do campus

Assinatura do Termo de Compromisso 05/2018 Coordenação de
Apoio Acadêmico



ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO PAAE 2018
(INGRESSOS E QUEM NÃO POSSUI CADASTRO NO BENEFÍCIO EM 2017)

1 DOCUMENTOS DO(A) CANDIDATO (A) ( APRESENTAR CÓPIAS NO DIA DA INSCRIÇÃO ):
- Registro Geral – RG ( Carteira de Identidade );
- CPF;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (Páginas de identificação - frente e verso – e último registro do
contrato de trabalho ou página em branco );
- Comprovante de residência em nome do estudante ou responsável legal ( Comprovante de pagamento de
água ,luz, telefone ou recibo de contrato de aluguel); caso não possua, apresentar declaração conforme modelo
disponibilizado na Coordenação de Apoio Acadêmico ou no site do Campus Seabra;
- Documentos comprobatórios de benefícios socioassistenciais do governo ( Programa Bolsa Família,
Benefícios de Prestação Continuada, etc);
- Laudo Médico atestando deficiência ou doenças crônicas ( se houver interesse em citar);
- Comprovante de renda ( candidatos maiores de 18 anos);
- Estudantes com pais separados deverão apresentar Termos/ Sentença de divórcio ou reconhecimento e
dissolução de união estável; caso não possua, apresentar declaração conforme modelo disponível na sala da
Coordenação de Apoio Acadêmico ou no site do Campus Seabra.
2. DOCUMENTOS DE TODOS OS COMPONENTES FAMILIARES – INDEPENTENDE DA IDADE
(APRESENTAR CÓPIAS NO DIA DA INSCRIÇAO):
- Registro Geral – RG ( Carteira de Identidade );
- CPF;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (Páginas de identificação - frente e verso – e último registro do
contrato de trabalho ou página em branco );
- Documentos comprobatórios de benefícios socioassistenciais do governo ( Programa Bolsa Família,
Benefícios de Prestação Continuada, etc);
- Laudo Médico atestando deficiência ou doenças crônicas (se houve interesse em citar);
- Comprovante de renda e demais documentos comprobatórios do rendimento familiar (somente para
componentes da família maiores de 18 anos).
3. PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE RENDA DO CANDIADATO E DOS COMPONENTES DA FAMILIA,
DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- Para trabalhadores assalariados – contracheques dos três últimos meses.
- Para trabalhadores que exercem atividades rurais – Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou membro da
família, quando for o caso; Declaração de rendimentos; ultima notificação do ITR ( antigo INCRA), se possuir
imóvel rural; declaração de imposto territorial rural; declaração fornecida pelo contador ou órgão da área
contendo identificação do proprietário, identificação da propriedade, especificação quanto ao uso da terra ( o
que produz e qual a renda mensal ) e informar , caso seja proprietário de terra, se trata de fazendeiro ou sitiante;
ou declaração conforme modelo disponibilizado na sala da Coordenação de Apoio Acadêmico ou no site do
Campus Seabra.
- Aposentados e pensionistas – Declaração do INSS contendo número do benefício, do que se trata o benefício
e o valor do mesmo; extrato mais recente do pagamento de benefícios que pode ser retirada via internet
através do link: http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/ index.html; caso o aposentado/pensionista
exerça alguma atividade remunerada, devera apresentar documentação comprobatória.
- Autônomos e profissionais liberais – Comprovante de declaração o Imposto de Renda; Decore, quando for o
caso; guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamentos do ultimo mês, compatíveis com a
renda declarada; ou declaração conforme modelo disponibilizado na sala de Coordenação de Apoio Acadêmico
ou no site do Campus Seabra.
- Para trabalhadores desempregados – Carteira de trabalho e Previdência Social com registro de encerramento
de contrato ( dada baixa) e documento de rescisão do contrato de trabalho; documento de recebimento de
seguro desemprego (caso esteja recebendo); ou apresentação de declaração de desempregado devidamente
preenchida conforme modelo disponibilizado na sala de Coordenação de Apoio Acadêmico ou no site do
Campus Seabra.
- Comprovante de recebimento de Pensão Alimentícia ou contribuição financeira – Termo e Sentença
homologados por Juiz ou Defensor Público; caso não possua, trazer recebido e/ ou extrato de conta bancária
referente aos pagamentos; ou declaração conforme modelo disponibilizado na sala de Coordenação de Apoio
Acadêmico ou no site do Campus Seabra.
4.COMPROVANTE DE DESPESAS DE FAMÍLIA :
- Recebidos atualizados de água, luz, telefone, internet etc;
- contrato de aluguel e recibo de pagamento atualizado;
- Recibo de despesas escolares;
- Recibo de despesas médicas, inclusive, plano de saúde;
- Comprovante de financiamentos (imóveis, automóveis, etc.);
OBS: É facultado a Assistente Social solicitar documentos que não estejam aqui elencados.



ANEXO III

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE QUEM
POSSUI CADASTRO NO PAAE NO ANO LETIVO 2017

1. DOCUMENTOS DE NOVOS COMPONENTES FAMILIARES – INDEPENTENDE DA IDADE (APRESENTAR
CÓPIAS NO DIA DA INSCRIÇÃO):

- Registro Geral – RG ( Carteira de Identidade );
- CPF;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (Páginas de identificação - frente e verso – e último registro do
contrato de trabalho ou página em branco );
- Documentos comprobatórios de benefícios socioassistenciais do governo ( Programa Bolsa Família,
Benefícios de Prestação Continuada, etc);
- Laudo Médico atestando deficiência ou doenças crônicas (se houve interesse em citar);
- Comprovante de renda e demais documentos comprobatórios do rendimento familiar (somente para
componentes da família maiores de 18 anos).

2. PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE RENDA DO CANDIADATO E DOS COMPONENTES DA FAMILIA,
DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- Para trabalhadores assalariados – contracheques dos três últimos meses.
- Para trabalhadores que exercem atividades rurais – Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou membro da
família, quando for o caso; Declaração de rendimentos; ultima notificação do ITR ( antigo INCRA), se possuir
imóvel rural; declaração de imposto territorial rural; declaração fornecida pelo contador ou órgão da área
contendo identificação do proprietário, identificação da propriedade, especificação quanto ao uso da terra ( o
que produz e qual a renda mensal ) e informar , caso seja proprietário de terra, se trata de fazendeiro ou sitiante;
ou declaração conforme modelo disponibilizado na sala da Coordenação de Apoio Acadêmico ou no site do
Campus Seabra.
- Aposentados e pensionistas – Declaração do INSS contendo número do benefício, do que se trata o benefício
e o valor do mesmo; extrato mais recente do pagamento de benefícios que pode ser retirada via internet
através do link: http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/ index.html; caso o aposentado/pensionista
exerça alguma atividade remunerada, devera apresentar documentação comprobatória.
- Autônomos e profissionais liberais – Comprovante de declaração o Imposto de Renda; Decore, quando for o
caso; guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamentos do ultimo mês, compatíveis com a
renda declarada; ou declaração conforme modelo disponibilizado na sala de Coordenação de Apoio Acadêmico
ou no site do Campus Seabra.
- Para trabalhadores desempregados – Carteira de trabalho e Previdência Social com registro de encerramento
de contrato ( dada baixa) e documento de rescisão do contrato de trabalho; documento de recebimento de
seguro desemprego (caso esteja recebendo); ou apresentação de declaração de desempregado devidamente
preenchida conforme modelo disponibilizado na sala de Coordenação de Apoio Acadêmico ou no site do
Campus Seabra.
- Comprovante de recebimento de Pensão Alimentícia ou contribuição financeira – Termo e Sentença
homologados por Juiz ou Defensor Público; caso não possua, trazer recebido e/ ou extrato de conta bancária
referente aos pagamentos; ou declaração conforme modelo disponibilizado na sala de Coordenação de Apoio
Acadêmico ou no site do Campus Seabra.

3. COMPROVANTE DE DESPESAS DE FAMÍLIA :

- Recebidos atualizados de água, luz, telefone, internet etc;
- contrato de aluguel e recibo de pagamento atualizado;
- Recibo de despesas escolares;
- Recibo de despesas médicas, inclusive, plano de saúde;
- Comprovante de financiamentos (imóveis, automóveis, etc.);

OBS: É facultado a Assistente Social solicitar documentos que não estejam aqui elencados.


