
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BRUMADO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2021

O Diretor-geral doIFBA - Campus Brumado, no uso das suas atribuições legais, considerando
deliberações  da  Coordenação  Pedagógica  e  de  Assistência  Estudantil  (COPAE)  junto  à
Equipe Multidisciplinar de Assistência Estudantil – EMAE e disponibilidade orçamentária da
assistência estudantil/2021,

RESOLVE:

Art.  1º  Convocar  os(as)  estudantes  contemplados(as)  com  o  Auxílio  Moradia
Estudantil  Extraordinário  -  Campus  Brumado  (AMORES-BRU)  -  Chamada  Interna  nº
001/2020 a manifestarem interesse na renovação do mesmo auxílio em 2021.

Art. 2º Serão disponibilizadas duas parcelas do AMORES-BRU em 2021, podendo
haver majoração da quantidade de parcelas, em conformidade com estudo de viabilidade, a
partir da disponibilidade orçamentária da assistência estudantil do IFBA-Campus Brumado
para o ano em curso, sendo o limite de até nove estudantes que poderão ser contemplados,
conforme valores abaixo:

Quadro 1

Obs:.  O  limite  máximo  de  recurso  orçamentário  da  Assistência
Estudantil do IFBA-Campus Brumado disponível para AMORES-
BRU,  até  16/04/2021,  é  de  R$  8.400,00  (Oito  mil  e  quatrocentos
reais).

Parágrafo Único – Caso o(a) estudante comprove mudança da sua condição de moradia de
imóvel alugado em 2020 para imóvel cedido em 2021, por conta do contexto pandêmico,
poderá haver alteração do auxílio do Tipo 1 para o Tipo 2, obedecendo o limite disponível de
recurso orçamentário expresso na observação no Quadro 1. 

Tipos de auxílios
Número máximo de

auxílio
disponibilizado

Valor mensal do
auxílio

Tipo  1 -  gastos  com  imóvel
alugado para estudar no IFBA: 8

500,00

Tipo  2 –  residir  em  imóvel
cedido para estudar no IFBA

1 200,00
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Art. 3º A manifestação de interesse deverá ser realizada por meio do formulário eletrônico
disponível  em  https://forms.gle/AyAcWLyNc4Dx3KKi7 até  o  dia  23/04/2021,
impreterivelmente.

Art. 4.º – Poderão manifestar interesse na renovação do auxílio moradia extraordinário os
estudantes  contemplados  com  o  AMORES-BRU/2020,  que  comprovem  permanecer  nas
mesmas condições de moradia e renda do ano de 2020. 

Parágrafo Único - Para manifestar o interesse, no ato do preenchimento do formulário em
referência  no Art. 3.º  desta Ordem de Serviço,  o estudante deverá anexar:  o Contrato de
Locação de sua residência em Brumado-BA, o recibo de pagamento do aluguel, a conta de
energia  elétrica  e  comprovante  de  renda  do  estudante  (se  houver),  sendo  todos  os
comprovantes relativos ao mês de março/2021 ou abril/2021 - arquivo no formato PDF.  

Art. 5º Em conformidade com a IN/IFBA nº 01/2021, Art. 3º, Parágrafo quinto, o AMORES-
BRU/2021 poderá ser acumulado com o auxílio financeiro estudantil em caráter emergencial
(AFECEM) e o auxílio inclusão digital emergencial (AIDE).

Art. 6º O pagamento do AMORES-BRU será realizado por meio de conta corrente bancária
cujo titular seja o próprio estudante, a qual deve ser informada no formulário de inscrição.

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Pedagógica e de Assistência
Estudantil (COPAE) do IFBA-Campus Brumado.

Art. 8º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de publicação.

Brumado-BA, 16 de abril de 2021.

https://forms.gle/AyAcWLyNc4Dx3KKi7

