
 

   
 

 

   
 

ANEXO I 
 

 EDITAL Nº 06/2022/IFBA-CAMPUS BRUMADO 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

DECLARAÇÃO DE DESLOCAMENTO e TERMO DE COMPROMISSO 

  

Eu, _________________________________________________________________ 

(nome completo do estudante), regularmente matriculado e com frequência regular no IFBA-

Campus Brumado - Curso _____________________________________, desejando ser 

contemplado com o Auxílio Transporte/2022, DECLARO que estou morando na (rua/av) 

_______________________________________________, n° _______, bairro 

_____________, Cidade _____________, Estado ____, na zona URBANA (   )  RURAL (    ) 

e necessito de colaboração para o meu deslocamento residência-IFBA e vice-versa. 

Assumo o COMPROMISSO de utilizar o Auxílio Transporte exclusivamente para o 

meu efetivo deslocamento residência-IFBA e vice-versa, caso eu seja contemplado nesse 

processo seletivo; e AFIRMO ter conhecimento do inteiro teor do EDITAL IFBA-Campus 

Brumado 06/2022. 

COMPROMETO-ME a informar, a qualquer tempo, qualquer alteração do meu perfil 

socioeconômico e de endereço, durante a vigência do Edital acima referido. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração e termo de compromisso. 

  

  

Brumado/BA, ________/ ______/ 2022 

   

_____________________________________ 

Assinatura do(a) estudante 

  

   

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável legal 

(para estudantes menores de 18 anos de idade) 

 

 



 

   
 

 

   
 

ANEXO II 
 Termo de Compromisso – IFBA-Campus Brumado 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE 2022 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-Campus Brumado, simplesmente 

designado IFBA-Campus Brumado, localizado  R. Francisco Manoel da Cruz, 1 – 91 – Urbis I, Brumado – BA, 

CEP 46.100-000,  inscrito no CNPJ 10.764.307/0018-60, representado pelo seu Diretor Geral Professor Rui 

Pereira Santana - ou seu substituto formalmente constituído - e o(a) estudante contemplado por auxílios do 

PAAE/2022, ................................................................................., regularmente matriculado no curso 

......................................................................... desta Instituição, matrícula nº ......................................., celebram 

entre si o presente Termo de Compromisso, conforme Diretrizes da Política de Assistência Estudantil do IFBA, 

nas seguintes condições: 

Art.1º O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-Campus Brumado, simplesmente 

designado por IFBA-Campus Brumado, concederá ao estudante 01 (um) dos auxílios do PAAE 2022, 

mensalmente, em consonância com o disposto nas Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil do 

IFBA (Resolução CONSUP/IFBA nº 25/2016), cujo recebimento pelo estudante está condicionado ao 

cumprimento da frequência escolar mínima, e incluído no resultado-final homologado do Edital 06/2022-IFBA-

Campus Brumado. 

Art.2º O Auxílio Transporte e Moradia, objetos do presente instrumento, serão concedidos mensalmente, 

durante a vigência do Edital 06/2022 - Campus Brumado, podendo sofrer alterações em função de disponibilidade 

orçamentária do órgão. É de inteira responsabilidade do estudante sacar o recurso no prazo. Será suspenso em 

caso de acúmulo de mais de duas bolsas/auxílios, sem justificativa e não serão pagos recursos retroativos. 

Art.3º O(a) estudante contemplado(a) no Edital 06/2022 IFBA deverá participar, junto à equipe da 

Coordenação Pedagógica e de Assistência Estudantil, das atividades propostas que integrem o processo de 

acompanhamento do seu desempenho. 

Art.4º O(a) estudante contemplado não terá, para qualquer efeito, vínculo empregatício com o IFBA, 

cabendo a este o pagamento do "auxílio", somente durante a vigência do Edital 06/2022 - Campus Brumado e a 

realização do acompanhamento social previsto nas Normas do PAAE. 

Art.5º O(a) estudante contemplado deverá comprovar mensalmente - até o dia dez de cada mês-, os gastos 

mensais referentes à MORADIA, com o encaminhamento de recibos, notas ou apresentação de contratos de 

aluguel ou documento semelhante, para o endereço eletrônico emae.bru@ifba.edu.br, a partir da sua inclusão nesta 

modalidade.  

Art.6º O(a) estudante menor de 18 anos de idade deverá apresentar termo de responsabilidade 

devidamente assinado pelos pais e/ou responsáveis legais no ato de inclusão neste auxílio. 

Por estarem de acordo com as condições ora estipuladas, firmam o presente Termo de Compromisso. 

  

Brumado, ____ de ________________ de 2022. 

  

 ____________________________________ 

 IFBA-Campus Brumado 

  

____________________________________ 

Estudante contemplado(a) 

  

____________________________________ 

Responsável legal 

(Para estudante menor de 18 anos de idade) 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

ANEXO III 
 

 EDITAL Nº 06/2022/IFBA-CAMPUS BRUMADO 

 DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO 

   

Eu, __________________________________________ RG_____________ CPF 

__________________________ DECLARO, para fins de seleção ao Auxílio Moradia do 

IFBA-Campus Brumado/2022, que estou cedendo o meu imóvel localizado à 

(Rua/Av)___________________________________________________, nº _______ Bairro: 

___________________________________________, no município de Brumado-BA, para o 

(a) estudante __________________________________________________, desde 

_____/____/_________.  

Obs: anexar cópia do RG da pessoa que cede o imóvel (cedente). 

Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das 

penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro.. 

 

Brumado-BA, _____de ___________ de 2022 

  

__________________________________ 

Assinatura do (a) declarante  

(Igual o do RG) 

  

 

  

 

 

 



 

   
 

 

   
 

ANEXO IV 

EDITAL Nº 06/2022/IFBA-CAMPUS BRUMADO 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL / AUTÔNOMO 

  

Eu, ________________________________________________________________, 

portador de RG nº ______________, CPF nº______________, (grau de parentesco) 

______________________________________ do (a) estudante 

__________________________, ingressante no ano de ______, com Matrícula 

nº________________, no curso __________________________, declaro para fins de 

solicitação de Auxílio de Assistência Estudantil do IFBA-Campus Brumado, que exerço a 

função (especificar atividade e local) 

_________________________________________________________, desde (colocar o mês 

e ano) ____________________ e recebo uma média mensal de  R$____________ 

(____________________________________________________________________). 
colocar o valor recebido por extenso 

  

Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das 

penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro. 

 

Brumado-BA, _____de ___________ de 2022 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

(Anexar cópia do RG do declarante) 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

ANEXO V 

 Modelo de pedido de impugnação de Edital 

    

ILUSTRÍSSIMO DIRETOR-GERAL DO IFBA-Campus Brumado, 

   

Eu, _______________________________, RG ________________, Órgão Expedidor/UF 

_______________, CPF ___________________ residente e domiciliado(a) na 

(Rua/Av./Trav....)________________________________, nº..., Bairro..., Cidade/UF 

__________/BA, CEP. ________________ venho interpor IMPUGNAÇÃO ao Edital IFBA 

nº 06/2022 – IFBA-Campus Brumado, de seleção de estudantes para auxílios de assistência 

estudantil pelas razões de fato e de direito que abaixo aduzidas: 

DOS FATOS 
(O interessado deve expor o(s) fato(s) que o levou a pedir impugnação) 

 

DO DIREITO 
(O interessado deve expor a base legal que fundamenta o pedido de impugnação) 

  

DOS REQUERIMENTOS 
(O interessado deve expor quais providências deseja que sejam tomadas com relação ao Edital) 

 

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria: 

Nestes termos, aguarda Deferimento. 

Cidade/UF, Data. 

_____________________________________ 

Assinatura do Interessado. 

  

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável legal 

(para estudantes menores de 18 anos de idade) 

  

 

 

 



 

   
 

 

   
 

ANEXO VI 
FORMULÁRIO PERFIL DO DISCENTE IFBA/Campus Brumado 

(PARA USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO SOCIAL) 

 

 Eu, _____________________________________, CPF Nº ________________________, matriculado no curso 

(   )Téc. Edificações  (   )Téc. Informática  (   )Téc. Em Mineração 

Na forma (  )Integrado  (   )Subsequente; 

(   )Engenharia de Minas,  venho aqui relatar: 

 

 MINHA HISTÓRIA DE VIDA 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(Nesse espaço você vai descrever um pouco de sua trajetória de vida e de seus familiares; diga de onde 

veio(cidade) e qual sua expectativa em relação ao curso; informe se tem alguma  doença que precisa de controle 

e se algum familiar tem doença crônica; o que faz nos horários vagos; se pratica algum tipo de esporte ou atividade 

física; quais as maiores dificuldades que você enfrenta atualmente; fique à vontade para relatar alguma situação 

que considerar importante e que não foi mencionada aqui). 

O módulo SUAP para seleção dos Auxílios da Política de Assistência Estudantil do IFBA, ainda está em 

construção, por isso adotaremos o AFECEM, o Auxílio Transporte e o Auxílio Moradia, para avaliar os 

documentos e realizar a seleção dos (das) estudantes. Entretanto, você deverá marcar dentre as opções abaixo um 

tipo de auxílio que melhor atenda à sua necessidade: 

(  ) Auxílio Financeiro Estudantil em caráter emergencial 

(  ) Auxílio transporte Municipal - se mora em Brumado e localidades vizinhas, (devidamente comprovado); 
(  ) Auxílio transporte Intermunicipal/Distrital (coletivo, organizado e fretado, combustível para motocicleta) - se 

mora em distrito ou em outro município, cuja distância seja superior a 100 km da sede do campus de Brumado 

(devidamente comprovado); 

( ) Auxílio moradia - se veio de outra cidade/estado, exclusivamente para estudar no IFBA e não possui nenhuma 

referência familiar (devidamente comprovada com data posterior à matrícula do discente). 

 Obs.: Devido a limitação de recursos orçamentários, os auxílios financeiros estudantis não podem ser 

acumulados, salvo em situações específicas, mediante parecer favorável do (da) assistente social. 

   

Brumado ____/____/ 2022 

 

 
 

Assinatura do estudante 

(acompanhada da assinatura do responsável legal para os estudantes menores de 18 anos) 

 

 


