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Edital nº 16 de 30 de novembro de 2021.

MAJORAÇÃO NO VALOR DA PARCELA DE DEZEMBRO DO AUXÍLIO FINANCEIRO
ESTUDANTIL EM CARÁTER EMERGENCIAL– COVID-19

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA/IFBA - CAMPUS BARREIRAS, no uso das suas atribuições, torna público, por meio do presente
Edital, a MAJORAÇÃO do valor da parcela do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial, no mês
de dezembro, para todos/as os/as estudantes selecionados/as pelos Editais nº 03/2021 e n° 10/2021,
respeitando o estabelecido Resolução nº 08, de 17 de abril de 2020, que aprovou o Regulamento de
Concessão de Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Bahia, em razão da pandemia causada pela COVID-19, revisada pela Resolução nº 22, 17
de setembro de 2020 e pela Instrução Normativa Portaria n° 01 de 04 de março de 2021, alterada pela
Portaria de n°1050 de 18 de março de 2021, que estabelece as orientações para fins de renovação de auxílio
financeiro estudantil e auxílio de inclusão digital e inscrição de novos estudantes regularmente matriculados no
Instituto Federal da Bahia no ano de 2021.
Como forma de estender a proteção social aos/as estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e
por conta da disponibilidade orçamentária da Assistência Estudantil, fica definido o aumento no valor da
parcela que ainda não foi paga (dezembro/2021) do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial no
Campus Barreiras.
Os/as estudantes selecionados/as pelo Edital n°03/2021 e Edital n°10/2021 passarão a receber os seguintes
valores:
Selecionados/as para faixa 1: a parcela passa do valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) para R$
550,00 (quinhentos e cinquenta reais) no mês de dezembro de 2021.
Selecionados/as para faixa 2: a parcela passa do valor de R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais)
para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) no mês de dezembro de 2021.
 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor(a) Geral,
em 01/12/2021, às 08:08, 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 2096994 e o código CRC F5A04A18.
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