
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS BRUMADO  

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02 DE OUTUBRO DE 2020 

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA, no uso das suas atribuições e considerando a Documentação 

MINUTA RESOLUÇÃO APROVADA (1588073), contida no Processo SEI nº 

23278.006765/2020-51 e o que foi homologado na 9ª Reunião Extraordinária do CONSUP, 

realizada em 14/09/2020; a Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, o Decreto no 7.234, de 19 

de julho de 2010, a Resolução CONSUP/IFBA nº 07/2020, de 22 de março de 2020, a Resolução 

CONSUP/IFBA nº 25, de 23 de maio de 2016, a Resolução nº 19 CONSUP/IFBA de 24 de agosto 

de 2020, a Resolução/CONSUP/IFBA nº 20 de 26 de agosto de 2020; a Lei 14.040, de 18 de 

agosto de 2020, a Portaria MEC nº 544, de 16 de Junho de 2020, a Portaria nº 617, de 3 de Agosto 

de 2020, a Súmula do Parecer CNE/CP nº 5/2020, a Portaria MEC nº 376, de 3 de abril de 2020, 

o Parecer CNE/CP nº 05, de 28 de abril de 2020, o Parecer CNE/CP nº 11, de 07 de julho de 2020, 

a PORTARIA NORMATIVA MEC Nº 18/2012, 11 de outubro de 2012, Art 7º e 8º, torna público 

o Processo seletivo simplificado de estudantes regularmente matriculados em cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (nas formas integrada e subsequente) e cursos de graduação 

do IFBA para concessão de Auxílio de Inclusão Digital Emergencial (AIDE). 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Auxílio de Inclusão Digital Emergencial, de que trata a  presente Chamada Pública tem 

como finalidade oportunizar o desenvolvimento e o acesso às AENPEs, à integração 

pedagógica e às atividades acadêmicas por meio da inclusão digital, ampliando as vivências, 

o conhecimento e a rede de relações dos discentes envolvidos por meio remoto, conforme 

Resolução CONSUP/IFBA n.º 23/2020. 

1.2 O processo de seleção simplificada de que trata esta Chamada Pública será coordenado pela 

Comissão Local de Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) – instituída pela Portaria n.º 

56 de 26 de agosto de 2020, em conjunto com a Coordenação Pedagógica e de Assistência 

Estudantil (COPAE), além da Comissão Multidisciplinar de Assistência Estudantil (CMAE) 

instituída pela Portaria n° 11/2020 e pela Portaria nº 28/2020 – Campus Brumado/IFBA. 

1.3 O processo seletivo será realizado de forma remota.  

1.4 Os setores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Campus Brumado/IFBA e 

subcomissões correlatas, instituídas pela Portaria n° 56/2020 são responsáveis pela 

manutenção e divulgação das informações a respeito do processo seletivo simplificado pelo 

SUAP. 



1.5 Para efeito desta Chamada Pública entende-se por renda familiar bruta mensal, a soma dos 

rendimentos brutos obtidos por todas as pessoas da família, calculada na forma do disposto 

na PORTARIA NORMATIVA MEC Nº 18/2012, Art. 7º.  

1.6 Na realização da análise de renda serão considerados valores relativos a antecipações e/ou 

adiantamentos de salários e/ou outras formas de renda quando referentes aos meses em 

análise.  

1.7 Para efeito desta Chamada Pública serão utilizados os seguintes conceitos: entende-se por 

renda familiar bruta mensal per capita, a divisão entre a renda familiar bruta mensal e 

o total de pessoas da família.  

1.8  A realização do cálculo da renda familiar bruta mensal per capita, deve observar o seguinte 

procedimento: 

I - calcula-se a soma dos rendimentos brutos obtidos por todas as pessoas do grupo familiar 

a que pertence o estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores à data 

de inscrição no processo seletivo simplificado de que trata a Chamada Pública no 002/2020-

Campus Brumado/IFBA; 

II - calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do disposto 

no inciso I; e 

III - divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II pelo número de 

pessoas do grupo familiar do estudante. 

A) No cálculo referido no inciso I serão computados os rendimentos de qualquer natureza 

percebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles 

provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis. 

B) Estão excluídos do cálculo de que trata o subitem “A”: 

I - Os valores recebidos a título de: 

a) Auxílios para alimentação e transporte; 

b) Diárias e reembolsos de despesas; 

c) Adiantamentos e antecipações; 

d) Estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 

e) Indenizações decorrentes de contratos de seguros; 

f) Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; e 

II - Os rendimentos recebidos no âmbito dos seguintes programas: 

a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 

c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 

d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; 

e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à 

população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública 

ou situação de emergência; 

f) Demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, 

Distrito Federal ou Municípios.  



1.9 A análise socioeconômica deste processo seletivo simplificado será realizada de maneira 

remota pela Assistente Social que presta assessoria técnica à Comissão Multidisciplinar do 

Campus Brumado e pela Assistente Social da Prefeitura Municipal em cooperação técnica, nos 

termos do Protocolo de Intenções - Proc. SEI Nº 23846.000321/2020-10. 

1.10 Poderão ser contemplados pelo AIDE: 

1.10.1 Os estudantes regularmente matriculados em cursos de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio e Ensino Superior do IFBA-Campus Brumado, que não disponham de recursos 

próprios ou familiares para acessar de modo remoto as Atividades de Ensino Não Presenciais 

Emergenciais, em função da excepcionalidade da pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

1.10.2 O auxílio poderá ser acumulado com outras modalidades de auxílios e bolsas estudantis ou 

programas de ensino, pesquisa e extensão, mediante disponibilidade orçamentária do campus. 

 

2 DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 Para participar do Processo Seletivo Simplificado o(a) estudante deverá requisitar o Auxílio 

Inclusão Digital Emergencial, exclusivamente, por meio do preenchimento de formulário online 

disponível na plataforma SUAP, no endereço: https://suap.ifba.edu.br 

2.2 Para acessar o formulário eletrônico disponível no SUAP, o(a) estudante utilizará como login 

o seu número de matrícula, disponibilizado pela Coordenação de Registros Acadêmicos 

(CORAC) e senha pessoal cadastrada pelo próprio estudante ou responsável. 

2.3 Para a realização da inscrição, o candidato deverá anexar no próprio formulário, os seguintes 

documentos legíveis (formato PDF ou em foto): 

• Comprovação de renda e/ou vulnerabilidade; 

• Declaração de renda percapita familiar e declaração de veracidade das informações 

prestadas   

2.4. Os estudantes comprovarão a renda familiar per capita mediante a apresentação da certidão 

de inscrição no CadÚnico.  

2.4.1 Deverá ser anexado e enviado - formato PDF-, no local indicado no formulário de inscrição 

APENAS a folha resumo do CadÚnico (certidão), na qual constam a composição familiar e renda 

per capita, obtida em: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/  

2.5 Caso o estudante não disponha da Folha Resumo do CadÚnico, será aceito, também, como 

forma de comprovação da situação de vulnerabilidade socioeconômica, o extrato atualizado do 

Programa Bolsa Família do estudante ou de seu responsável, no qual constam o nome do 

beneficiário e o valor do benefício;                         

2.6. Será aceito, ainda, como comprovação da situação de Vulnerabilidade Socioeconômica, conta 

atualizada da energia (Coelba), para os estudantes pertencentes a família atendida pelo Programa 

Tarifa Social de Energia Elétrica.  

2.6.1 É necessário enviar o arquivo da conta em nome do estudante ou responsável, na qual conste 

no campo da fatura “informações importantes” a mensagem “desconto pela aplicação da Tarifa 

Social”.   

2.7 Todos os estudantes-canditatos precisam enviar Declaração de Renda Per capita familiar e 

Declaração de veracidade das informações prestadas e de ciência das determinações previstas 

nesta Chamada Pública.  



2.7.1 No caso de estudante menor de 18 anos de idade a declaração também deverá ser assinada 

pelo responsável legal (Anexo I desta Chamada Pública). Na impossibilidade de impressão 

deste anexo, fazer a declaração de próprio punho e anexar ao formulário de inscrição - Formato 

PDF ou em foto. 

 

3 DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA  

 

3.1 Será cadastrado no processo de seleção simplificada para concessão do AIDE, do Campus 

Brumado os candidatos que preencham um dos seguintes requisitos: 

3.2 Esteja regularmente matriculado em curso técnico de nível médio na forma Integrada ou 

Subsequente do Campus Brumado e tenha cursado todo o Ensino Fundamental em Escola Pública, 

de acordo com informações prestadas pelo estudante no período de matrícula no IFBA - 

disponíveis na plataforma SUAP/IFBA. 

3.3 Esteja regularmente matriculado em curso de graduação e tenha cursado toda a Educação 

Básica em escola pública, de acordo com informações prestadas pelo estudante no período de 

matrícula no IFBA - disponíveis na plataforma SUAP/IFBA. 

3.4 Na impossibilidade de atendimento de todos os (as) estudantes inscritos(as) terão prioridade 

os discentes com maior índice de vulnerabilidade social, considerando os seguintes critérios: 

 I - Estudantes selecionados(as) no PAAE 2019/2020; 

II - Estudantes selecionados(as) no Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial; 

III - Estudantes com menor renda familiar per capita com teto de até um salário mínimo e 

meio; 

IV – Estudantes oriundos de escola pública; e, 

V – Estudantes matriculados (as) por meio de cotas e do sistema de reserva de vagas (Lei 

12.711/2012). 

3.5 Entre os estudantes classificados em situação de vulnerabilidade socioeconômica na análise 

técnico-social deste processo seletivo simplificado, aqueles cadastrados no SUAP/IFBA como 

pessoa com deficiência terão prioridade no atendimento, nos termos da Lei nº 13.146/2015.  

3.6 Os membros da CMAE deverão observar fielmente o sigilo das informações pessoais nos 

termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). 

3.7 As Assistentes Sociais responsáveis pela análise técnica poderão consultar informações nas 

bases de dados de Programas Sociais do Governo Federal para subsidiar a análise da situação 

socioeconômica do estudante. 

3.8 Farão jus ao recebimento do AIDE os estudantes com cadastro aprovado, na ordem de 

classificação socioeconômica e no limite da quantidade especificada no item 4.1.1 e 4.1.2 da 

presente Chamada Pública. 

3.9 É facultado à Assistente Social do quadro do IFBA vinculada à CMAE e à Assistente Social 

da Prefeitura Municipal de Brumado, em cooperação técnica com o IFBA nos termos do Protocolo 

de Intenções Proc. SEI 23846.000321/2020-10, quando estritamente necessário, solicitar 

documentação complementar ao estudante, para subsidiar melhor compreensão da respectiva 

condição socioeconômica.   

 

      4 DO AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL  



 

4.1 O Campus Brumado/IFBA disponibiliza nesta Chamada Pública o valor de R$ 52.500,00 

(cinquenta e dois mil e quinhentos reais) para execução do auxílio inclusão digital emergencial, 

sendo:  

4.1.1 Tipo 1: a oferta de 185 pacotes de dados ou serviço de internet por subsídio pecuniário no 

valor mensal de R$ 70,00 (setenta reais) em 3 parcelas. 

4.1.2 Tipo 2: a oferta de 15 subsídios pecuniários em parcela única no valor de R$ 910,00 

(novecentos e dez reais) para  aquisição  de  equipamentos,  manutenção  e/ou  melhorias de  

equipamentos de informática. 

4.1.2.1 Observações para o auxílio do Tipo 2:  

I - A prestação de contas deve ser obrigatória, conforme critérios estabelecidos nesta 

Chamada Pública. 

II- Caso o estudante adquira um equipamento no valor inferior a R$ 910,00 (novecentos 

e dez reais), deverá fazer a devolução do valor restante ao erário, através de Guia de 

Recolhimento da União (GRU), devendo, para tanto, solicitar a GRU através do e-mail 

aide.bru@ifba.edu.br. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do estudante, incluindo 

o seu CPF. 

III - Caso o estudante adquira equipamento com valor superior a R$ 910,00 (novecentos 

e dez reais), essa diferença deverá ser arcada pelo estudante ou responsável legal no caso 

dos menores de 18 anos de idade. 

 

4.2 O AIDE será pago mensalmente a partir da data de publicação do Resultado Final da seleção 

simplificada e após a tramitação interna no Campus Brumado/IFBA dos procedimentos 

administrativos para a efetivação do respectivo pagamento, dentro do limite 

orçamentário/financeiro da Unidade Gestora. 

4.3 Os equipamentos de informática e pacote de dados de internet destinam-se ao USO 

EXCLUSIVO do estudante no desenvolvimento das suas atividades acadêmicas, sendo vedada a 

aquisição para terceiros.  

4.3.1 O equipamento e serviços deverão estar em nome e CPF do discente.  Para aqueles menores 

de 18 anos de idade, deverão estar no nome do(a) responsável legal. 

4.4 Caso necessário, diante da evolução do contexto de pandemia e com a prorrogação das  

Atividades  de  Ensino  Não  Presenciais  Emergências  para  o exercício civil 2021, poderão ser 

disponizadas novas parcelas para o auxílio TIPO 1, a fim de dar continuidade ao acesso às 

AENPEs devendo,  as  novas  parcelas,  serem  consignadas  ao  respectivo  orçamento  de  2021,  

de  acordo  com  as condições orçamentárias de cada Campus. 

4.5 As modalidades Tipo 1 e Tipo 2  poderão  ser  acumuladas entre si mediante disponibilidade 

da dotação orçamentária e da coordenação deste processo seletivo. 

4.6 O Auxílio Inclusão Digital Emergencial (AIDE) será pago por meio de conta bancária em 

nome do estudante (mesmo CPF do estudante), não sendo admitido o pagamento do AIDE em 

contas de terceiros ou conta conjunta.  

4.6.1 Serão aceitas as seguintes contas bancárias, exclusivamente em nome do estudante (mesmo 

CPF do estudante): 

- conta corrente de qualquer banco (inclusive conta fácil do Banco do Brasil e da Caixa 

Econômica) 
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- conta poupança da Caixa Econômica (operação 013) 

- conta nos bancos digitais Nubank e Inter. 

4.7 Os estudantes com cadastro aprovado, constante da lista do resultado final do Processo 

Seletivo Simplificado de que trata esta Chamada Pública, que não estejam recebendo outro auxílio 

deverão encaminhar até o dia 25/10/2020, impreterivelmente, foto em arquivo PDF ou JPEG - 

APENAS da parte onde consta os dados de AGÊNCIA e NÚMERO DA CONTA -, e do CPF 

para o endereço eletrônico: aide.bru@ifba.edu.br. 

ATENÇÃO  

O ESTUDANTE DEVE COBRIR O CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CARTÃO DO 

BANCO! 

O IFBA-CAMPUS BRUMADO NÃO PEDE ESTA INFORMAÇÃO. 

 

4.8 Caso o(a) estudante não possua conta bancária em seu nome, o pagamento será realizado por 

meio de ordem bancária registra em seu CPF, em caráter excepcional.  

4.8.1 Nesse caso, estudante deverá acompanhar na página do campus 

https://portal.ifba.edu.br/brumado as informações sobre a disponibilidade do recurso financeiro 

correspondente ao AIDE por ordem bancária. 

4.8.2 Serão realizadas até 3 (três) tentativas de pagamento. Caso o beneficiário não saque o valor 

o auxílio será cancelado e cedido para outro estudante que se encontre na lista de espera. 

4.9 Esgotado o limite orçamentário/financeiro do Campus Brumado/IFBA para o AIDE, em 

havendo suplementação orçamentária/financeira, específica para este fim, após avaliação da 

Comissão Local de Enfrentamento do Coronavírus - COVID19, poderá haver a prorrogação de 

concessão do auxílio. 

4.10 O processo seletivo simplificado para concessão do AIDE-Campus Brumado/IFBA cumprirá 

o seguinte cronograma: 

Publicação da Chamada Pública  05/10/2020 

Abertura de inscrições   05/10/2020 

Encerramento das inscrições  08/10/2020 as 20h 

Análise dos pedidos de inscrições  09 e 13/10  

Publicação preliminar das inscrições homologadas  13/10/2020  

Interposição dos recursos   14/10/2020 até as 20h 

Resultado dos recursos 15/10/2020 

Publicação das inscrições homologadas 15/10/2020 

Período de análise socioeconômica até dia 20/10/2020 

Publicação preliminar do resultado  21/10/2020 até as 12h 

Interposição de recursos  21 e 22/10/2020 até as 20h 

Resultado do recurso  23/10/2020 

Publicação do resultado final  23/10/2020 

 

5 DAS ORIENTACÕES QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E DE SEGURANÇA  

5.1 Compra dos equipamentos 
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5.1.1 As especificações aqui contidas servem apenas como embasamento para a escolha do 

equipamento, ficando a critério do estudante escolher o aparelho com outras especificações, desde 

que não tenha qualidade inferior à descrição:  

• TABLET - Mínimo de 16gb de Armazenamento; mínimo de 1 GB de RAM 

(Recomendável de 2 GB de RAM);  Mínimo Conexão via wi-fi Bateria de no mínimo 

4000 mAh (Recomendável 5000 mAh); Mínimo câmera Traseira de 8MP; Mínimo 

Câmera frontal de 2MP; Possibilidade do equipamento utilizar Cartão de Memória para 

Armazenamento de no mínimo 32gb; Sistema Operacional Android (No mínimo em sua 

versão 8); Garantia de no mínimo 12 meses. O Equipamento deve acompanhado de Fone 

de Ouvido com Microfone e Carregador de Bateria.  

5.1.2 É permitido ao estudante adquirir computador tipo desktop comprando apenas o 

computador em si (gabinete/torre/caixa com todas as peças internas, hardware do computador 

completo, e em pleno funcionamento) no caso do estudante já possuir todos os demais 

periféricos que somem o computador completo para uso (monitor, mouse, teclado, etc.).  

5.1.2.1 O estudante deverá entregar na prestação de contas termo afirmando que possui os 

demais periféricos que possibilitem o uso do equipamento. 

 

5.2 Segurança para o estudante ou responsável legal 

5.2.1 Se o estudante optar pela aquisição por internet, sugere-se conferir a identidade do site 

e certificar-se de que ele é seguro e confiável. Para isso, verifique se no endereço eletrônico 

da página existe a sigla "https".  Também, procure pelo ícone de um cadeado ou uma chave 

à esquerda do endereço da página. Se sim, clique em cima do cadeado ou da chave e verifique 

se aparece uma mensagem informando que a conexão é segura. Confira se a loja onde irá 

realizar a aquisição consta em listas de sites a serem evitados, como a lista mantida pelo 

Procon de São Paulo http://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php. Por 

fim, realize a aquisição em um site ou loja seguros. Evite computadores de lan houses, 

cybercafés e não utilize uma rede wifi pública para fazer a compra, a fim de evitar a clonagem 

dos dados pessoais. 

 

6 DA PERMANENCIA  

 

6.1 Ocorrerão automaticamente e a qualquer tempo, sem prévio aviso, o cancelamento do auxílio 

nos seguintes casos:  

6.1.1 Na constatação e comprovação de omissão ou inveracidade de dados referentes à realidade 

socioeconômica familiar; 

6.1.2 Evasão escolar e/ou abandono; 

6.1.3 Trancamento ou cancelamento da matrícula;  

6.1.4 Conclusão do curso. 

 

7 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

7.1 Após recebimento do AIDE do Tipo 2, o estudante deverá apresentar notas fiscais referentes 

à compra ou manutenção do equipamento solicitado, no prazo máximo de 20 dias corridos após 

o recebimento do recurso.  

http://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php


7.1.1 Será obrigatória a comprovação da aquisição ou manutenção do equipamento mediante 

envio de Nota Fiscal digitalizada relativa aos gastos. Pode ser incluído no valor da aquisição o 

valor do frete, se houver. 

7.2 De acordo com a finalidade do Auxílio Inclusão Digital Emergencial, o estudante deverá 

participar das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs), devendo sua 

efetiva participação ser verificada por meio das listas de presença das atividades. 

7.3 Em caso de não acesso às Atividades de Ensino Remotas por razões justificadas (doenças, 

entre outras), na prestação de contas o estudante deverá apresentar a justificativa de falta de acordo 

com o estabelecido na Organização Didática ou Normas Acadêmicas do ensino superior e a 

documentação comprobatória da aquisição ou contratação de recurso e/ou serviços.  

7.3.1 Não sendo comprovada a justificativa de falta, os valores não utilizados deverão ser 

devolvidos por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), se estas forem superiores a 25% 

das AENPEs nas quais o estudante estiver inscrito. 

7.4 A prestação de contas deverá ser feita pelo beneficiário encaminhando a nota fiscal do 

equipamento ou da manutenção realizada no prazo estabelecido nesta chamada pública para o 

endereço eletrônico: aide.bru@ifba.edu.br 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 Para recebimento do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial, o estudante deverá participar 

das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais/AENPEs, devendo sua efetiva 

participação estar em conformidade com as Diretrizes para realização das AENPEs no Campus 

Brumado.  

8.2 Os valores recebidos, indevidamente, quando constatada irregularidade e inverdade das 

informações prestadas, garantido o direito à ampla defesa, deverão ser devolvidos aos cofres 

públicos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). 

8.3 Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor-Geral do Campus Brumado/IFBA, ouvida a 

Coordenação do processo seletivo simplificado. 

8.4 Nos casos omissos referentes a análise técnica da condição socioeconômica do estudante-

candidato, deverá ser solicitado parecer técnico-social à Assistente Social vinculada à CMAE. 

8.5 Denúncias e dúvidas durante o período de execução do auxílio de que trata essa chamada 

poderão ser encaminhadas a qualquer tempo para o endereço eletrônico: aide.bru@ifba.edu.br 

 

Brumado-BA, 05 de outubro de 2020 
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ANEXO I 

  

DECLARAÇÃO DE RENDA PER CAPITA FAMILIAR E DECLARAÇÃO DE 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

  

  

Eu, ___________________________________________________, portadora/or do RG nº. 

____________________, CPF ________________________, matriculada/o no Curso 

___________________ e  Ano/Semestre ________, declaro que a renda familiar per capita no 

valor de R$_____________(_______________________________________________). 

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas. Afirmo estar ciente de que qualquer omissão 

de informação ou apresentação de declaração, dados ou documentos falsos e/ou divergentes a fim 

de prejudicar ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados, constitui crime de falsidade 

ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº. 2848/40). Desde já 

autorizo a verificação e/ou confirmação dos dados apresentados. Por fim, comprometo-me, caso 

seja contemplada/o, a utilizar o recurso disponibilizado para o fim a que se destina, conforme 

Chamada Pública nº. 002/2020 do IFBA Campus Brumado.  

  

  

__________________________________, _______ de ______________de 2020.  

  

  

___________________________________________             

Estudante 

 

 

_______________________________________________ 

    Responsável legal (se menor de 18 anos) 

 

 


