
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  

CAMPUS EUNÁPOLIS 
 

  
1 

CHAMADA PÚBLICA Nº
 
01/2020 PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL - 

COVID - 19 

 

CONSIDERANDO que o Estado da Bahia decretou situação de emergência, em função do Novo 

Coronavírus, nos termos dos Decretos nº 19.529, de 16 de março de 2020 e nº 19.550, de 19 de 

março de 2020;  

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES;  

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 25, de 23 de maio de 2016 - Política de Assistência Estudantil 

do IFBA; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 08, de 17 de abril de 2020, que Regulamenta a Concessão de 

Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial do IFBA, em razão da pandemia causada 

pelo COVID-19; 

 

A Diretoria Geral do Campus de Eunápolis, através do Departamento Pedagógico e de Assistência 

ao Estudante – DEPAE, no uso de suas atribuições, torna público a chamada pública para auxílio 

financeiro estudantil emergencial com a finalidade de estender a assistência aos estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica do IFBA/Eunápolis, agravada pelos impactos causados 

pela pandemia do COVID-19. 

 

1 – DAS INSCRIÇÕES  

 

1.1 Esta chamada pública é destinada aos estudantes que foram contemplados nos processos 

seletivos do PAAE (Editais N
0
 02/19 e 06/19) e que estão matriculados no ano letivo de 2020 

(Integrado) ou estão cursando o semestre 2019.2 para os estudantes do Cursos Superiores e 

Subsequente..  

 

1.2 O processo seletivo do auxílio estudantil emergencial se dará a partir das seguintes etapas 

obrigatórias: 

  

1.2.1 Preenchimento do formulário eletrônico, disponível em: 

https://forms.gle/GYn2G8wxuATLx9F6A 

 

1.2.2 Envio do formulário descrito no item 1.2.1 até às 23h59min do dia 26/04/2020. 

 

Parágrafo único: o não preenchimento do Formulário acarretará na eliminação automática do 

estudante quanto ao recebimento do auxílio emergencial.  

 

2 – DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

2.1 Após preenchimento e envio do formulário de inscrição, os estudantes com alteração dos dados 

bancários devem enviar uma cópia digitalizada do novo comprovante (cópia/foto do cartão ou 

https://forms.gle/GYn2G8wxuATLx9F6A
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extrato ou saldo da conta ou cópia do contrato da conta bancária ATIVA em seu nome) para o e-

mail paae2020.campuseunapolis@gmail.com até o dia 28/04/2020.  

 

3 – DOS VALORES E PAGAMENTO DO AUXÍLIO 

 

3.1 O valor do auxílio financeiro emergencial estudantil será de R$ 200,00 (duzentos reais), 

conforme definição da Direção Geral/DEPAE e em consonância com a Resolução nº 08, de 17 de 

abril de 2020; 

 

3.2 O auxílio estudantil emergencial será concedido enquanto durar o período de calamidade 

pública, conforme Resolução nº 08, de 17 de abril de 2020; 

 

Parágrafo único: os estudantes receberão a primeira parcela do auxílio financeiro emergencial A 

PARTIR de maio de 2020 de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira; 

 

3.3 O estudante deve observar as exigências do sistema de pagamento, que são: conta bancária de 

titularidade exclusiva do estudante; conta corrente de qualquer banco; conta poupança apenas dos 

Banco do Brasil e Caixa Econômica; conta digital apenas do Nubank e Inter; conta fácil da caixa 

econômica Federal; impossibilidade de creditar em conta salário. 

 

4 - CRONOGRAMA 

 

 

5 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1 As despesas decorrentes da presente Chamada Pública, destinados ao pagamento do auxílio 

financeiro emergencial, serão provenientes do Orçamento da Assistência Estudantil do IFBA/ 

Campus Eunápolis e da suplementação através de recursos remanejados de dotação orçamentária de 

rúbricas de custeio da Reitoria e do Campus Eunápolis, como previsto na resolução do CONSUP nº 

08, de 17 de abril de 2020. 

 

5.2 A Diretoria de Administração e Planejamento – DAP e a Direção Geral do Campus Eunápolis 

orientarão a descentralização dos recursos financeiros para os auxílios, em conformidade com os 

recursos orçamentários disponíveis e o quantitativo de estudantes selecionados(as) após análise 

socioeconômica. 

 

ATIVIDADE PRAZO LOCAL 

Lançamento da Chamada Pública  e 

divulgação 
23/04/2020 Sítio do IFBA e redes sociais 

Inscrição via preenchimento do 

Formulário online 

23/04 a 

26/04/2020 
https://forms.gle/GYn2G8wxuATLx9F6A 

Envio dos dados bancários para os 

que tiveram alteração 

Até o dia 

28/04 
 

Divulgação da lista de 

homologados 
28/04/2020 

Sítio do IFBA e redes sociais 

mailto:paae2020.campuseunapolis@gmail.com
https://forms.gle/GYn2G8wxuATLx9F6A
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5.3 Não serão reprocessados pagamentos nas seguintes situações: 

 

5.3.1 Retorno do recurso ao Tesouro Nacional, por motivo do não comparecimento do 

estudante ao Banco do Brasil, no prazo estabelecido, para saque do valor na modalidade de 

ordem de pagamento; 

 

5.3.2 Informações erradas e solicitações de pagamento do auxílio em contas de terceiros ou 

conta conjunta. 

 

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 É de inteira responsabilidade do estudante informar os dados bancários ou a impossibilidade de 

fazê-lo. O pagamento por ordem bancária aos estudantes que não possuam conta bancária é uma 

exceção que será avaliada pelo DEPAE do Campus Eunápolis. 

 

6.2 Os casos omissos desta Chamada Pública serão resolvidos pelo DEPAE, em conjunto com a 

Diretoria Acadêmica e  Diretoria Geral. 

 

 

 

 

 

Eunápolis, 23 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabíolo Moraes Amaral 

Diretor Geral do IFBA/ Campus Eunápolis 
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