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PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

FINANCEIRO ESTUDANTIL EM CARÁTER EMERGENCIAL 

EDITAL Nº 09/2021 

 
CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional 

pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção 

humana pelo novo Coronavírus (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 as orientações do Ministério da Educação através do Ofício nº 

4/2021/GAB/SPO/SPO-MEC, de 20 de janeiro de 2021, que possibilita o uso do PO COVID 

apesar do final do estado de calamidade pública nacional reconhecido na forma do Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da revogação da Emenda Constitucional nº 106,de 

7 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 07, de 30 de abril de 2020, alterada pela Resolução 

CONSUP/IFBA nº 09, de 17 de abril de 2020 e pela Resolução CONSUP/IFBA nº 10, de 30 

de abril de 2020 que aprova o plano de medidas de proteção e redução de riscos para 

enfrentamento da emergência de saúde pública nacional e internacional, decorrente do 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Instituto Federal da Bahia. 

CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO nº 20, de 26 de AGOSTO de 2020 que aprova o Plano 

de Contingência do IFBA do Instituto Federal da Bahia Frente à Pandemia do Sars-Cov-2 

(Coronavírus);



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; 

CONSIDERANDO a Resolução nº. 19, de 24 de agosto de 2020, que aprovou as normas 

acadêmicas emergenciais e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial - AENPE 

durante o período de suspensão das atividades presenciais, no âmbito do IFBA; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 22, de 17 de setembro de 2020, que versa sobre o 

Regulamento de Concessão de Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em razão da pandemia causada 

pelo COVID-19, que modifica a resolução nº 08/2020; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 30, de 23 de dezembro de 2020, que altera as normas 

acadêmicas emergenciais e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial durante o 

período de suspensão das atividades presenciais, no âmbito do IFBA, aprovadas na Resolução 

CONSUP/IFBA nº19/2020, enquanto durar a situação de pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a retomada no ano de 2021 das Atividades de Ensino Não Presenciais 

Emergenciais (AENPE) nos cursos técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação do 

IFBA, de acordo com a Resolução do Consup IFBA nº 30/2020; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 30 de 12, de dezembro de 2017, que aprova a Política de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras necessidades específicas no âmbito do IFBA; 

CONSIDERANDO o PARECER nº 00027/2021/CONSAJ/PFIFBAHIA/ PGF/AGU, pelo 

qual se entende possível a continuidade da oferta do Auxílio Financeiro Estudantil e Auxílio de 

Inclusão Digital, com respaldo na legislação nacional, em especial na Lei n° 9.394/1996, na 

Lei no 11.892/2008 e no Decreto nº 7234, de 19 de julho de 2010; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa Nº 01, de 04 de março de 2021 que estabelece as 

orientações para fins de renovação de auxílio financeiro estudantil e auxílio de inclusão digital



emergencial e inscrição de novos(as) estudantes regularmente matriculados(as) do Instituto 

Federal da Bahia no ano de 2021. 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL  DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA/IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS, no uso das suas atribuições, 

torna público o presente Edital de abertura do Processo de Seleção Simplificado para concessão 

do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial. 

 

 
1 DO OBJETIVO 

 
O presente Edital para a concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter 

Emergencial possui caráter seletivo e tem como objetivo estender a proteção social aos 

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que, por alguma questão de risco 

social causada ou agravada pela pandemia da COVID-19, não consigam suprir despesas que 

garantam a permanência e o êxito nos estudos, com vistas à inclusão social, formação plena, 

produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e bem-estar biopsicossocial. 

2 DO PÚBLICO ALVO 

 
O Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial previsto neste Edital será 

destinado aos estudantes regularmente matriculados no ANO LETIVO de 2020 em cursos de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado e Subsequente e Ensino Superior no 

IFBA/Campus Eunápolis. 

3 DA INSCRIÇÃO 

 
3.1 As inscrições ocorrerão a partir das 14h do dia 16/08 até às 23h59 do dia 22/08/2021 e 

serão realizadas exclusivamente por meio do preenchimento do Formulário online e do envio 

da documentação estabelecida neste Edital através do Sistema da Administração Pública – 

SUAP. 

3.2 O(a)s estudantes que estão recebendo o Auxílio Digital Tipo 1 em caráter de renovação 

da seleção de 2020 ou receberam o Tipo 2 em 2021 e aqueles que foram contemplados pelo 

Edital 04/2021 (Auxílio Digital), NÃO precisarão preencher o formulário de inscrição 

novamente. Deverão apenas confirmar a inscrição marcando no SUAP a opção “Auxílio 

financeiro Estudantil em Caráter Emergencial” e anexar a Declaração de composição 

familiar e veracidade das informações prestadas. (Anexo I deste Edital).



3.3 Todos(as) os(as) outros(as) estudantes, deverão fazer nova inscrição e enviar os 

documentos necessários, conforme consta no item 5 deste Edital. 

3.4 O SUAP tem o endereço https://suap.ifba.edu.br , o(a) estudante acessa com o número de 

matrícula, disponibilizado pela Coordenação de Registros Escolares – CORES, e senha pessoal 

gerada pelo sistema (ifba.número do CPF) ou alterada pelo/a estudante ou seu responsável. 

3.5 A inscrição só será concluída quando aparecer a mensagem “Inscrição realizada com 

sucesso”. 

3.6 Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido pelo Edital. 

3.7 O Serviço Social realizará a análise das inscrições de todos/as inscritos/as que 

preencherem o formulário online no SUAP e que anexarem a documentação dentro do prazo 

estabelecido e em conformidade com as orientações deste Edital. 

3.8 Caso o/a estudante seja menor de 18 anos de idade ou relativamente incapaz (Lei Nº 

13.146/15) a inscrição deverá ser realizada no SUAP, de acordo com o itens 3.1 pelos pais e/ou 

responsáveis, cientes do compromisso de informar corretamente os dados solicitados. 

 
4 DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO SOCIAL E DA CLASSIFICAÇÃO 

 
4.1 Caberá à assistente social do campus Eunápolis a análise da situação de vulnerabilidade 

socioeconômica dos(as) estudantes, observando globalmente os fatores indicados no item 4.4 

deste Edital, partindo da premissa de que a geração de oportunidades é diferenciada segundo o 

contexto social, econômico e cultural, agravada neste momento em decorrência da pandemia 

da COVID 19. 

4.2 O(a)s estudantes devem pertencer a família em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica com renda familiar per capita, isto é, por pessoa, igual ou inferior a um salário 

mínimo e meio vigente (R$ 1.650,00), conforme disposto no Programa Nacional de Assistência 

Estudantil/PNAES, decreto nº 7.234, de 19/07/2010. 

4.3 Entende-se por renda familiar per capita a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas 

as pessoas da família dividido pelo número de integrantes da família do(a) estudante que 

residem na mesma moradia. Serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos 

pelos integrantes da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de 

locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis. Estão excluídos do cálculo da renda per 

capita familiar os valores percebidos a título de:



a) Auxílios para alimentação e transporte; 

b) Diárias e reembolsos de despesas; 

c) Adiantamentos e antecipações, estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 

d) Indenizações decorrentes de contratos de seguros; 

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

f) Férias; 

g) Rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas: Benefício de Prestação 

Continuada – BPC; Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 

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; demais programas de transferência condicionada de renda 

implementada por Estados, Distrito Federal ou Municípios; 

4.4 Para a análise de vulnerabilidade socioeconômica, classificação e seleção dos(as) 

estudantes serão observados os seguintes fatores: 

a) Estudantes que tenham núcleo familiar beneficiário do Programa Bolsa Família e do 

Benefício de Prestação Continuada; 

b) Estudantes cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico); 

c) Estudantes com menor renda familiar per capita com teto de até um salário mínimo e meio, 

considerando as seguintes faixas de renda: Faixa 01 (de 0 até 0,5 SM), Faixa 02 (acima de 0,5 

até 1,0 SM) e Faixa 03 ( acima de 1,0 até 1,5 SM); 

d) Estudantes oriundos da escola pública; 

e) Estudantes com deficiência ou necessidade específica; 

f) Estudantes que se declaram pretos, pardos ou indígenas; 

g) Estudantes selecionados/as no Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial em 2020; 

h) Estudantes selecionados/as no PAAE em 2019. 

i) Estudantes que ingressaram no IFBA pelo sistema de cotas. 

4.5 A constatação da situação de vulnerabilidade socioeconômica dar-se-á a partir das 

informações prestadas na Ficha de Inscrição online e da documentação comprobatória anexada. 

4.6 A concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial ocorrerá mediante 

classificação socioeconômica. Caso a demanda exceda ao número de vagas ofertadas será 

criado um Cadastro de Reserva, por ordem de classificação.



 
 

5 PARA AS NOVAS INSCRIÇÕES 
 

5.1 No ato da Inscrição, durante o preenchimento do Formulário online, haverá um campo 

específico para o envio dos documentos exigidos. 

5.2 A inscrição só será efetivada com o preenchimento completo do Formulário online e o 

envio de toda documentação solicitada abaixo. 

 
6 DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE RENDA 

EXIGIDOS PARA A NOVA INSCRIÇÃO: 

6.1 Declaração de composição familiar e veracidade das informações prestadas (Anexo I deste 

Edital). 

6.2 O Comprovante de Domicílio Bancário (foto do cartão do banco ou de comprovante 

bancário ou de contrato de abertura de conta bancária, contendo o nome do banco, número da 

agência, número da conta, nome do/a estudante, tipo de conta e/ou código da operação). 

6.3 Documento de Identificação do(a) estudante com foto (RG, carteira de habilitação, entre 

outros); CPF do(a) estudante se não constar no documento de identificação; 

6.4 Os(as) estudantes cujas famílias possuem cadastro no CadÚnico (ATUALIZADO) 

deverão anexar APENAS a Folha Resumo (Certidão), que poderá ser acessado no endereço: 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ com atualização cadastral ou data da 

entrevista social com prazo máximo de 02 (dois) anos. 

6.5 Caso o(a) 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(a) estudante ou de seu responsável, no qual constam 

o nome do beneficiário e o valor do benefício, acompanhado da foto do cartão do referido 

Programa. 

6.6 Os (as) estudantes cujas famílias NÃO POSSUEM CADASTRO no CadÚnico deverão 

anexar, escaneados ou fotografados, os documentos obrigatórios de comprovação de renda, 

conforme a descrição no Quadro abaixo, de acordo com a situação dos membros do grupo 

familiar que residem com os(as) discentes.



COMPROVANTES OBRIGATÓRIOS DE RENDA 

(Para as famílias que NÃO possuem cadastro no CadÚnico) 
(Deverão ser anexados no ato do preenchimento do Formulário online no SUAP os 

comprovantes das DUAS PRINCIPAIS RENDAS DOS MEMBROS DA FAMÍLIA) 
 

 
 

ITEM SITUAÇÃO DOCUMENTOS SOLICITADOS 

 
1 

 

Para assalariado(a) 

Contracheque do último mês (Julho/2021) ou 

declaração do empregador (com CNPJ), constando 

cargo e salário mensal atualizado (do último mês). 

 

 

 
2 

 

 

 
Para autônomo(a) e/ouprofissional 

liberal 

Pró-labore, declaração do empregador ou Declaração 

Comprobatória de Percepção de Rendimentos – 

DECORE emitido por profissional contábil referente 

ao mês: (Julho/2020) e/ou Recibo de Pagamento 

Autônomo (RPA) ou Contrato de prestação de 

serviços 

 

 

 
3 

 

 

 
Para Microempreendedores 

Individuais-MEI 

Declaração Anual de Faturamento do SimplesNacional 

(DASN – SIMEI) vigente. 

Documento disponível no link 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnac 

ional/aplicacoes/atspo/dasnsimei.app/default.as 

px 

 
4 

Renda adquirida por meio de 

imóvel(eis) para aluguel e 

arrendamentos de imóveis 

Contrato de locação ou arrendamento acompanhado de 

comprovante de recebimento referente ao último mês 

(Julho/2021) 

 

 

 

5 

 

 

 
Para desempregados(as) sem renda 

ou recebendo seguro-desemprego 

Declaração de desemprego. (Modelo disponível em 

anexo IV). 

Anexar espelho do recebimento dobenefício (Seguro 

desemprego) com valor e quantidades de parcelas a 

serem pagas. Documento disponível no link: 

https://sd.mte.gov.br/sdweb/consulta.jsf 

 

6 

Trabalhador(a) Informal/eventual 

(ambulante, sacoleiro,biscateiro, 

diaristas e etc.) 

Declaração de trabalhador informal, constando 

atividade exercida e rendimento médio mensal. 

(Modelo disponível em anexo II)  

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/dasnsimei.app/default.aspx
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/dasnsimei.app/default.aspx
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/dasnsimei.app/default.aspx
https://sd.mte.gov.br/sdweb/consulta.jsf


 

 
7 

Atividade rural (agricultura 

familiar; trabalhador rural; 

pescador; garimpeiro) 

Declaração de trabalhador rural. (Modelo disponível 

em anexo III). 

 

 

 
8 

 

 

 

Pensão alimentícia 

Comprovante de recebimento ou pagamento de pensão 

alimentícia. 

obs: Caso a pensão alimentícia seja informal, apresentar 

declaração do responsável onde conste o valor recebido 

ou pago. (Modelo disponível em anexo 

V). 

9 Servidores(as) Públicos Contracheque do último mês (Julho/2021). 

 

 

6.7 Os/as estudantes cujas famílias possuem algum membro (incluindo o discente) que receba 

o Benefício da Prestação Continuada – BPC deverá anexar o extrato do benefício. Ressaltando 

que o valor desse Benefício não será contabilizado para cálculo de renda per capita, conforme 

disposto no item 4.3 deste Edital. 

6.8 Para complementação da análise de vulnerabilidade socioeconômica, o Serviço Social 

poderá solicitar outros documentos que não estejam listados acima. 

6.9 Por se tratar de um Edital Simplificado, não haverá prazo para o reenvio de 

documentação em caso de envio incorreto ou faltando documento. 

6.10 Para anexar no SUAP, os documentos deverão ser escaneados ou fotografados com a 

câmera de celular e enviados em formato PDF ou JPG, devendo estar legíveis. 

 
7 DA QUANTIDADE DE AUXÍLIOS 

7.1 Por este Edital serão destinados 420 auxílios financeiros emergenciais, com custo total de 

R$ 684.000,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil reais) equivalente a quatro meses de 

pagamento, divididos da seguinte forma: 

a. 120 auxílios no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) durante 

04(quatro) meses, com previsão de início de pagamento em setembro e finalização 

em dezembro de 2021 para os estudantes em situação de maior risco social; 

b. 150 auxílios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) durante 04 (quatro) meses, 

com previsão de início de pagamento em setembro e finalização em dezembro de 

2021;



c. 150 auxílios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) durante 04 (quatro) meses, 

com previsão de início de pagamento em setembro e finalização em dezembro de 

2021; 

7.2 Em caso de suplementação do Orçamento da Assistência Estudantil poderá ocorrer 

ampliação do número de vagas, possibilitando a convocação dos (as) estudantes classificados 

(as) no Cadastro de Reserva. Como também, poderão ocorrer alterações na quantidade de 

auxílios com os valores descritos acima. 

 

8 DAS ETAPAS E CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

8.1 Este Edital está constituído das etapas abaixo descritas: 
 

 

ETAPAS PERÍODO LOCAL 

Publicação do Edital 16/08/2021 
Sítio do IFBA/Campus 

Eunápolis 

Abertura das Inscrições (Preenchimento 

do Formulário de InscriçãoOnline e 

envio dos documentos) 

 
16/08 a 22/08/2021 

SUAP 

https://suap.ifba.edu.br 

Análise da documentação e avaliação dos 
critérios de seleção 

23/08 a 08/09/2021 Serviço Social 

Publicação do Resultado Parcial 08/09/2021 
Sítio do IFBA/Campus 

Eunápolis 

 

Interposição de Recurso 
 

08 e 09/09/2021 
SUAP 

https://suap.ifba.edu.br 

Resultado da Interposição de Recurso do 
Resultado Parcial 

 

13/09/2021 
Sítio do IFBA/Campus 

Eunápolis 

Publicação do Resultado Final após 
recurso 

14/09/2021 
Sítio do IFBA/Campus 

Eunápolis 

 

 

 

8.2 É de inteira responsabilidade do(a) estudante e do(a) seu(sua) responsável o 

acompanhamento e cumprimento dos prazos constantes no Edital. 

8.3 O cronograma poderá sofrer alterações conforme a demanda apresentada nas etapas. 

 
 

9 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

9.1 O(a) estudante que desejar contestar o Resultado Parcial poderá interpor recurso por f 

ormulário próprio disponibilizado no SUAP, seguindo o prazo do cronograma. 

9.2 Após análise dos recursos interpostos será divulgada, no site do IFBA/Campus 

Eunápolis,  lista com o Resultado dos Recursos (deferidos e indeferidos). 

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


10 DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS 

10.1 As despesas decorrentes do presente Edital, destinados ao pagamento do Auxílio 

Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial, serão provenientes do Orçamento da 

Assistência Estudantil do IFBA/ Campus Eunápolis do ano de 2021 

10.2 A Direção Geral do Campus Eunápolis orientará 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. 

10.3 O número de estudantes beneficiado(a)s e a quantidade de vagas poderão sofrer alterações 

de acordo com os recursos orçamentários disponíveis e a necessidade dos(as) inscritos. 

10.4 O(A) estudante deve observar as exigências do sistema de pagamento, que são: conta 

bancária de titularidade exclusiva do(a) estudante; conta corrente de qualquer banco; conta 

poupança apenas dos Banco do Brasil e Caixa Econômica; contas digitais; conta fácil da caixa 

econômica Federal; impossibilidade de creditar em conta salário ou em contas em nome de 

terceiros (pais, tio, tia, irmãos etc). 

10.5 NÃO será possível fazer o pagamento dos auxílios para estudantes que não possuem 

conta bancária em seus próprios nomes, portanto o pagamento por ordem bancária aos(às) 

estudantes que não possuam conta bancária é uma exceção que será avaliada pela assistente 

social do campus Eunápolis. 

 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O ato da inscrição gera a presunção de que o(a) estudante conhece as exigências do 

presente Edital e de que aceita as condições da seleção, não podendo invocar o seu 

desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 

11.2 As informações prestadas serão inteiramente de responsabilidade do(a) estudante ou 

do(a) responsável legal, no caso dos menores de 18 anos. 

11.3 É de inteira responsabilidade da(o) estudante acompanhar todas as informações a respeito 

do processo de solicitação e deferimento, bem como informar qualquer alteração na situação 

socioeconômica para o Serviço Social, enquanto durar o recebimento do benefício. 

11.4 Os valores recebidos indevidamente, quando constatada irregularidade e inveracidade das 

informações prestadas, deverão ser devolvidos aos cofres públicos, por meio de Guia de 

Recolhimento da União (GRU). 

11.5 Caso finde o período de isolamento social e ocorra retomada das aulas presenciais no



ano de 2021, o(a) estudante beneficiado(a) pelo Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter 

Emergencial poderá migrar para o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante/PAAE, 

mediante parecer social da assistente social do campus. 

11.6 O(a) estudante que fornecer informações para fins de solicitação do Auxílio Financeiro 

Estudantil em Caráter Emergencial tem garantia de total sigilo das declarações e 

documentações prestadas ao Serviço Social do IFBA/Campus Eunápolis. 

11.7 Os (as) estudantes que tiverem dúvidas deverão  entrar em contato, através do e- mail 

paae2020.campuseunapolis@gmail.com 
 

11.8 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo DEPAE em conjunto com a assistente 

social. 

 

 

 

 
Eunápolis, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 
 

Fabíolo Moraes Amaral 

Diretor Geral do IFBA/ Campus Eunápolis 

Portaria 013/2020 

mailto:paae2020.campuseunapolis@gmail.com


 

ANEXO I 

EDITAL SIMPLIFICADO 09/2021 

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR E DE VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 

 
Eu,   ,CPF:   

Curso  , matrícula  , declaro 

que estou pleiteando uma vaga para receber o Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial 

e que conheço as exigências do presente Edital nº 09/2021 e aceito as condições da seleção e afirmo 

que o meu núcleo familiar (membros que residem comigo) é composta de (número) 

pessoas, das quais (número) contribuem com a renda familiar, conforme tabela abaixo. 

 

 

NOME (Inclusive o do 

Estudante) 

 
IDADE 

 
PARENTESCO 

POSSUI 

RENDA? 

(SIM OU 
NÃO) 

ORIGEM 

DA RENDA/ 

OCUPAÇÃO 

VALOR DA 

RENDA 

MENSAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Declaro, para os devidos fins, que li, estou ciente e que cumpro todos os requisitos do Edital n° 09/2021 do IFBA, Campus 

Eunápolis. Ratifico que as informações foram preenchidas pelo(a) estudante e por seu responsável legal (para menores de 18 

anos ou estudante relativamente incapaz- Lei Nº 13.146/15). Declaro serem verdadeiras as informações repassadas, os 

documentos a apresentados, bem como a originalidades das assinaturas. Estou ciente de que a omissão de informação ou a 

apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes podem resultar em processo contra mim dos tipos: PENAL (crime 

de falsidade ideológica) e CÍVEL (ressarcimento por prejuízos causados a terceiros). Autorizo a devida verificação e confirmação 

das informações acima, caso seja necessário. Declaro, ainda, que estou ciente de que constatada qualquer regularidade, será 

anulado o direito ao auxílio, sendo o caso encaminhado para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

 

_ , de de 2021(Local e Data) 
 

 
 

Assinatura do(a) estudante 

CPF:    
 

 
 

Assinatura do/a responsável legal (menores de18 anos ou relativamente incapaz) 

CPF:   



ANEXO II 

EDITAL SIMPLIFICADO 09/2021 

DECLARAÇÃO RENDA TRABALHADOR(A) INFORMAL OU EVENTUAL 
 

Eu, RG: 

  CPF:  , membro da família 

da(o) estudante    candidata(o) ao 

recebimento do Auxílio Emergencial, declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que exerço atividade

  informal ou eventual por meio da atividade/função: 

   com rendimento mensal 

aproximado de R$ em caráter: 

(    ) Informal  ou (     ) Eventual. 

 
Telefone para contato:    

 
Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia/IFBA, Campus Eunápolis, alteração dessa situação, apresentando a documentação 

comprobatória. 

 

Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente 

de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes, implicam 

na exclusão de                                                                                                               (nome da(o) 

estudante) do processo, além das medidas judiciais cabíveis. 

 
 

Declaro que estou ciente que a não veracidade da informação prestada constitui falta grave, passível de 

punição, nos termos da legislação em vigor, Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº. 

2.848, de 07/12/40, in verbis: Falsidade ideológica: Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

 

Autorizo o IFBA, Campus Eunápolis a certificar as informações acima. 

 

 
  , de de 2021(Local e Data) 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do Declarante 



ANEXO III 

EDITAL SIMPLIFICADO 09/2021 

DECLARAÇÃO DE RENDA TRABALHO RURAL 

 

 

Eu, , RG 

  CPF: , membro da 

família da(o) estudante           

    candidata(o) ao recebimento do Auxílio Emergencial, declaro 

sob as penas das Leis Civil e Penal que exerço a atividade de Trabalhador Rural com renda

 mensal aproximada  de R$ , no 

endereço:         

  . 

 

 
 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia/IFBA, Campus Eunápolis, alteração dessa situação, apresentando a documentação 

comprobatória. 

 

Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente 

de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes, implicam 

na exclusão de  _________________________________________________(nome da(o) 

estudante) do processo, além das medidas judiciais cabíveis. 

 

Declaro que estou ciente que a não veracidade da informação prestada constitui falta grave, passível de 

punição, nos termos da legislação em vigor, Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº. 

2.848, de 07/12/40, in verbis: Falsidade ideológica: Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

 

Autorizo o IFBA, Campus Eunápolis a certificar as informações acima. 

 

 
  , de de 2021(Local e Data) 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do Declarante



ANEXO IV 

EDITAL SIMPLIFICADO 09/2021 

DECLARAÇÃO DESEMPREGO 

 
 

Eu, RG:    
 

CPF: , declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que 

encontro-me em situação de desemprego: 

( ) Com renda 

(  ) Sem renda 

 
Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia/IFBA, campus Eunápolis, alteração desta situação, apresentando a documentação 

comprobatória. 

 

DADOS DO/A ESTUDANTE 

 

 
NOME: MATRÍCULA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , de de 2021(Local e Data) 
 

 

 

 

 

 

   _ 

Assinatura do/a declarante



ANEXO V 

EDITAL SIMPLIFICADO 09/2021 

DECLARAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA 
 

Eu,        

RG:  CPF:  , membro  da 

família da(o) estudante         

candidata(o) ao recebimento do Auxílio Emergencial, declaro sob as penas das Leis Civil e Penal 

que: ( ) Recebo pensão alimentícia ( ) Pago pensão alimentícia. No valor mensal de R$ 

  do(a)/ao(a) Sr(a)   

  , referente aos(às) meus (minhas) filhos(as) menores de 18 anos, 

abaixo listados(as): 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia/IFBA, Campus Eunápolis, alteração dessa situação, apresentando a documentação 

comprobatória. 

 

Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente 

de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes, implicam 

na exclusão de                                                                                     nome da(o) estudante) do 

processo, além das medidas judiciais cabíveis. 

 

Declaro que estou ciente que a não veracidade da informação prestada constitui falta grave, passível de 

punição, nos termos da legislação em vigor, Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº. 

2.848, de 07/12/40, in verbis: Falsidade ideológica: Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

 

Autorizo o IFBA a certificar as informações acima. 

 

 
  , de de 2021(Local e Data) 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do Declarante 


