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ORDEM DE SERVIÇO Nº 2762506 - BRU/GAB.BRU

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2023
 

Estabelece critérios para disponibilização de pagamento dos auxílios
TRANSPORTE E AMORES, para estudantes regularmente matriculados e
que foram contemplados com os respectivos auxílios em 2022 e estabelece
outras providências.

 

O Diretor-Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA – CAMPUS BRUMADO, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Portaria n° 15,
de 02 de janeiro de 2020, combinado com o que dispõe a Lei nº 8.112/90, o Estatuto do IFBA e,

 

CONSIDERANDO a alteração da Política de Assistência Estudantil, art. 12, por intermédio da Resolução
CONSUP/IFBA nº 90, de 14 de fevereiro de 2023, que autoriza os campi a darem continuidade ao
pagamento de bolsas e/ou auxílios aos(as) estudantes contemplados(as) no ano imediatamente anterior ao
exercício financeiro vigente no ano de 2023, pela quantidade de meses necessários para a finalização dos
respectivos processos seletivos, conforme disponibilidade orçamentária e avaliação da Gestão da
Assistência Estudantil e do Serviço Social.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Autorizar a continuidade do pagamento dos auxílios  TRANSPORTE  (municipal e
intermunicipal)  e MORADIA (aluguel e cedido)/AMORES - referentes ao Edital  nº 06/2022, aos
estudantes regularmente matriculados no ano letivo de 2023 do IFBA/Campus Brumado.
 
Art. 2º O valor de cada auxílio deverá seguir o teto estabelecido no Edital nº 06/2022 IFBA-Campus
Brumado, conforme quadro a seguir:
 

TIPO DE AUXÍLIO VALOR DA PARCELA
  
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL: R$ 300,00
TRANSPORTE MUNICIPAL: R$ 200,00
MORADIA ALUGUEL R$ 500,00 *
MORADIA CEDIDO R$ 250,00 *

* Liberar após alteração do recurso da AE em PO COVID.
Art. 3º A verificação do status de matrícula dos estudantes ficará à cargo da Coordenação Pedagógica e de
Assistência Estudantil/Equipe Multidisciplinar de Assistência Estudantil (COPAE/EMAE) junto à
Coordenação de Registros Acadêmicos (CORAC) do campus.



 
Art. 4º A COPAE/EMAE deverá encaminhar relação dos estudantes contemplados aos coordenadores dos
respectivos cursos nos quais estejam matriculados, para que seja procedida a aferição da regularidade de
frequência junto aos professores.
 
Parágrafo Único - Cada coordenador(a) de curso deverá informar à COPAE/EMAE, até o dia 20 do mês
subsequente, a condição de frequência dos respectivos estudantes contemplados com auxílios/bolsas da
Assistência Estudantil.
 
Art. 5º Caberá aos estudantes que tiveram alteração nos dados bancários, proceder a atualização de dados
cadastrais no SUAP/IFBA, até o dia 26/02/2023.
 
Art. 6º O auxílio/bolsa poderá ser revisto, a qualquer tempo, para suspensão, desde que sejam constatadas
irregularidades; ou para inclusão e/ou acúmulo, mediante parecer da Assistente Social/IFBA e
disponibilidade de recursos financeiros, nos termos do Documento Normativo da Política de Assistência
Estudantil do IFBA, Art. 14, § 2º.
 
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Direção-Geral do Campus Brumado, junto à Coordenação
Pedagógica e de Assistência Estudantil/Equipe Multidisciplinar de Assistência Estudantil
(COPAE/EMAE) do IFBA-Campus Brumado, com parecer técnico da Assistente Social.
 
Art. 8º Essa Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

Em 23 de fevereiro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por RUI PEREIRA SANTANA, Diretor Geral do Campus
Brumado, em 23/02/2023, às 17:38, 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 2762506 e o código CRC 009A3F8F.

 

23846.000301/2023-91 2762506v5


