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TERMO ADITIVO

 

TERMO ADITIVO Nº 04- EDITAL Nº 06 DE 16 DE JUNHO DE 2021

 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

PROGRAMAS UNIVERSAIS

 

O presente aditivo visa à distribuição de vagas remanescentes destinadas a estudantes
selecionados como bolsistas nos Projetos aprovados, por meio do Edital nº 06/2021, nas

diversas áreas relacionadas e integrantes dos Programas Universais constantes da Política de
Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA – CAMPUS BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere
a Portaria nº 18, de 02/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 03/01/2020, combinado
com o que dispõe a Lei nº 8.112/90, torna público, por meio do presente Termo Aditivo,
a concessão de mais 01 (uma) vaga de bolsista para vinculação de estudante aos
Projetos aprovados, por meio do Edital nº 06/2021, nas diversas áreas relacionadas e
integrantes dos Programas Universais constantes da Política de Assistência Estudantil do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

 

Considerando o resultado da seleção dos Projetos para desenvolvimento, na modalidade
remota, dos diversos Programas vinculados aos Programas Universais no Campus Barreiras, no
ano de 2021, em que a quantidade de projetos aprovados não foi suficiente para o
preenchimento de todas as vagas disponibilizadas pelo Edital nº 06/2021 e que,
consequentemente, não houve a utilização de todas as vagas de bolsistas reservadas à
vinculação de estudantes, e considerando a disponibilidade orçamentária da Assistência
Estudantil em 2021 para os Programas Universais, fica definida a concessão de mais 01
(uma) vaga de bolsista por projeto aprovado no referido edital para a vinculação de estudante, e,
dessa forma, ampliando o máximo de 02 (dois/duas) para 03 (três) estudantes bolsistas por
projeto, bem como o custo máximo por projeto de R$3.000,00 (três mil reais) para R$4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais).
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Os bolsistas a serem vinculados nessas vagas devem obrigatoriamente constar da lista de
cadastro de reserva no Resultado das Seleções dos Estudantes Bolsistas publicado pela
Gestão da Assistência Estudantil, devendo a convocação respeitar a ordem de classificação.

 

Gabinete da Direção Geral do IFBA – Campus Barreiras.

 

Gustavo da Silva Quirino
Diretor Geral IFBA – Campus Barreiras

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor (a)
Geral do Câmpus Barreiras, em 30/08/2021, às 15:01, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1972187 e o código CRC BF376898.
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