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ANEXO I 

CRONOGRAMA

ATIVIDADE PRAZO LOCAL
Publicação  e  divulgação
do  Edital  para  a
comunidade estudantil

22 de agosto de 2022
Sítio  eletrônico  do  IFBA  e  redes
sociais  do  Campus  Euclides  da
Cunha

Impugnação do Edital 23 de agosto de 2022 SUAP: https://suap.ifba.edu.br
Preenchimento  do
Formulário  on-line  para
cadastramento  e
manifestação  de
interesse  com  envio  da
documentação

De  24  de  agosto  de
2022  até  02  de
setembro de 2022

SUAP: https://suap.ifba.edu.br

Publicação  da  lista  de
inscritos

05  de  setembro  de
2022

Sítio  eletrônico  do  IFBA  e  redes
sociais  do  Campus  Euclides  da
Cunha

Interposição de recurso a
inscrição

De  05  até  07  de
setembro de 2022

https://suap.ifba.edu.br

Resultado  da
interposição de recursos

08  de  setembro  de
2022

Sítio  eletrônico  do  IFBA  e  redes
sociais  do  Campus  Euclides  da
Cunha

Análise  Documental  e
classificação
socioeconômica

De  08  de  setembro
até  20  de  setembro
de 2022

Serviço Social 

Divulgação do resultado 
preliminar 

21 de setembro de 
2022

Sítio eletrônico do IFBA e redes 
sociais do Campus Euclides da 
Cunha

Interposição de Recurso 
21 e 22 de setembro 
de 2022

https://suap.ifba.edu.br

Análise dos Recursos
De 23 de setembro 
até 26 de setembro 
de 2022 

Serviço Social

Divulgação do Resultado
Definitivo

Até 27 de setembro 
de 2022

Sítio eletrônico do IFBA e redes 
sociais do Campus Euclides da 
Cunha
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR E VERACIDADE DE INFORMAÇÕES E
DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA O EDITAL N.xx/2022, DA POLÍTICA DE

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA – CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA  

Essa composição está dentro do sistema. O estudante terá que preencher no
sistema.

Eu,  _________________________________________________________,  CPF  Nº
________________________,  Curso  ____________________________________,
matricula  ______________________,  declaro  que  estou  pleiteando  uma  vaga  para
receber  o Auxílio  Alimentação e que conheço e aceito  as exigências e condições da
seleção do Edital  n°xx/2022 e afirmo que meu núcleo familiar  (membros que residem
atualmente comigo) é composta de _________(número) pessoas, das quais ________(número)

contribuem com a renda familiar, conforme tabela abaixo:

NOME
IDAD

E
PARENTESCO

POSSUI
RENDA?
(SIM OU

NÃO)

ORIGEM DA
RENDA

VALOR DA
RENDA

MENSAL (R$)

________________________, _____de __________________ de 2022.

___________________________            
Assinatura do Estudante 

______________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

(para menores de 18 anos)
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL/AUTÔNOMO 

Eu,  _____________________________________________________,  portador  de  RG

n°_________________ e CPF n° _______________________, (grau de parentesco) do

(a) estudante ____________________________________________________, Matricula

n°  ____________________,  no  curso  _______________________________,  declaro

para  fins  de  seleção  ao  Auxílio  Alimentação,  que  exerço  a  função  de

____________________________  em  _______________________  (especificar  atividade  e  local),

desde __________/________ (colocar o mês e ano), recebendo mensalmente, o valor aproximado

de R$ _____________.

Assumo inteira responsabilidade de informar imediatamente ao IFBA / Campus Euclides

da  Cunha,  qualquer  alteração  dessa  situação,  apresentando  a  documentação

comprobatória e declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do

Código Penal. 

________________________, _____de __________________ de 2022.

_______________________________________

Assinatura do declarante
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO (A)

Eu,  _____________________________________________________,  portador  de  RG

n°____________e CPF n° _________________, (grau de parentesco) do (a) estudante

__________________________,  Matricula  n°  ____________________,  no  curso

_______________________________,declaro  para  fins  de  seleção  ao  Auxílio

Alimentação,  que  me  encontro  DESEMPREGADO  (A)  desde

__________/___________(mês/ano) e  que  não  exerço  no  momento,  qualquer  tipo  de

atividade remunerada.  Assumo inteira  responsabilidade de informar  imediatamente  ao

IFBA / Campus de Euclides da Cunha, qualquer alteração dessa situação, apresentando a

documentação comprobatória e declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas

no Artigo 299 do Código Penal.

________________________, _____de __________________ de 2022.

_______________________________________

Assinatura do declarante


