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EDITAL 02/2022 - RETIFICAÇÃO 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

ESTUDANTIL EM CARÁTER EMERGENCIAL  

 

CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública de importância internacional declarada 

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

novo coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o Decreto Presidencial n° 7.234/2010, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES); 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 20.623, de 05 de agosto de 2021 que institui, nos municípios 

do Estado da Bahia, as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá 

outras providências; 

 
CONSIDERANDO a Resolução n° 20/2020/CONSUP, de 26 de agosto de 2020, que aprova o Plano de 

Contingência do Instituto Federal da Bahia frente à Pandemia do Sars-Cov-2 (Coronavírus); 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 25/2016/CONSUP, de 23 de maio de 2016, que estabelece Diretrizes 

e Normas da Política de Assistência Estudantil do IFBA; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 30/2017/CONSUP, 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 a Resolução nº 08/2020/CONSUP, de 17 de abril de 2020, que regulamenta a 

Concessão de Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial do IFBA em razão da pandemia 

causada pela COVID-19; 



CONSIDERANDO a Resolução nº 22/2020/CONSUP, de 17 de setembro de 2020, que trata de 

modificações do Regulamento de Concessão de Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial do 

IFBA em razão da pandemia causada pela COVID-19 que veio a ser instituído, por sua vez, pela 

Resolução nº 08/2020/CONSUP. 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 30/2020/CONSUP, 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, no âmbito do IFBA, das atividades presenciais, sendo elas aprovadas pela Resolução nº 

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

 

CONSIDERANDO o Parecer n° 00027/2021/CONSAJ/PFIFBAHIA/PGF/AGU, pelo qual entende-se 

que seja possível a continuidade da oferta do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial e do 

Auxílio de Inclusão Digital Emergencial, com respaldo em legislação de âmbito nacional, em especial nas 

Leis Federais nº 9.394/1996 e nº 11.892/2008 e no supracitado Decreto Presidencial nº 7.234/2010; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 28/2021/CONSUP, de 28 de setembro de 2021, que aprova o Plano de 

Retomada Gradual às Atividades Presenciais Acadêmicas e Administrativas nos cursos técnicos e 

superiores no âmbito do IFBA; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 39/2021/CONSUP, de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a 

alteração do Plano de Retomada Gradual às Atividades Presenciais acadêmicas e administrativas nos 

cursos técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação no âmbito do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). 

 

CONSIDERANDO a iminência da retomada das atividades acadêmicas presenciais e os protocolos de 

saúde estabelecidos no Plano de Retomada Gradual às Atividades Presenciais Acadêmicas e 

Administrativas, mas diante do contexto dos resquícios da crise social provocados pela pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO os calendários acadêmicos do IFBA Eunápolis para o ano de 2022; 

 
 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n° 01 de Janeiro de 2022, que estabelece orientações para fins 

de renovação da concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial e do Auxílio de 

Inclusão Digital Emergencial, bem como inscrições, nestas modalidades de benefícios financeiros, de 

novos(as) estudantes regularmente matriculados(as) no IFBA no ano civil de 2022. 



O   DIRETOR    GERAL    DO    INSTITUTO    FEDERAL    DE    EDUCAÇÃO, CIÊNCIA    E 

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

pública a retificação do edital de Seleção Simplificada para concessão do Auxílio Financeiro Estudantil 

em Caráter Emergencial para estudantes regularmente matriculados (as) no ano civil de 2022  

 

 

1. DO OBJETIVO (Retificação) 

 

Prorrogar a vigência do Auxílio Financeiro para os contemplados no Edital 02/2022, de acordo com o 

previsto em seu art. 4.1 e proporcionar a oportunidade de participação a novos estudantes regularmente 

matriculados(as) nas atividades acadêmicas do ano de 2022, por meio de seleção simplificada amparada 

pelas Resoluções n° 08/2020/CONSUP, 22/2020/CONSUP e orientada pela IN Nº 01/2022/REI de forma 

a possibilitar agilidade no atendimento, eficiência e eficácia da Política de Assistência Estudantil do 

IFBA. 

2. DO PÚBLICO ALVO - (Retificação) 

 
Estudantes regularmente matriculados no ano letivo de 2022 em cursos de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio Integrado e Subsequente e Ensino Superior no IFBA/Campus Eunápolis que não estejam 

recebendo o Auxílio Financeiro Emergencial do IFBA. 

 

DA INSCRIÇÃO 

3. DA INSCRIÇÃO (Retificação) 

 

3.1 As inscrições ocorrerão a partir das 15h do dia 16/08 até as 23h59 do dia 28/08/2022 e serão 

realizadas exclusivamente de forma eletrônica, por meio do preenchimento do Formulário online e do 

envio da documentação estabelecida neste Edital através do Sistema da Administração Pública – SUAP. 

3.2 Todos os estudantes, que não estejam recebendo o Auxílio Financeiro Emergencial do IFBA, 

interessados em receber o Auxílio Financeiro em caráter emergencial da Assistência Estudantil devem se 

inscrever neste Edital, ter preenchido e finalizado o questionário de Caracterização Socioeconômica, 

educacional, cultural e de saúde. 

3.3 O(a)s estudantes selecionados em 2021 para o Auxílio Financeiro Emergencial (Edital 09/2021) 

NÃO precisarão preencher o formulário de inscrição novamente. Deverão confirmar a inscrição 

marcando no SUAP a opção do Auxílio desejado e OBRIGATORIAMENTE anexar a Declaração de 

composição familiar e veracidade das informações prestadas. (Anexo I 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 Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido pelo Edital. 

3.6 O Serviço Social do Campus 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; 

3.7 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 pelos pais e/ou responsáveis, cientes do compromisso de informar 

corretamente os dados solicitados. 

 
4. DO AUXÍLIO, DOS VALORES E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA (Retificação) 

 

4.1 Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial 

 

Tem a finalidade de estender a proteção social aos estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, agravada pelos impactos causados pela pandemia da COVID-19, que por alguma 

questão não consigam suprir despesas que garantam a permanência e o êxito nos estudos. Terá 02 (duas) 

faixas de valor mensal, conforme o nível de vulnerabilidade: 

Faixa 01: R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

Faixa 02: R$ 200,00 (duzentos reais). 

Vigência (Prorrogada): Setembro a dezembro/2022, podendo ser prorrogado, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária do campus. Para os alunos que estão recebendo o auxílio emergencial e 

foram selecionados na primeira publicação do edital, conforme resultado final divulgado em 27 de abril 

de 2022. 

Vigência: Outubro a dezembro/2022  Para os que serão selecionados no edital 02/2022 retificado 

 

5. DAS PRIORIDADES E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

5.1 Na impossibilidade de atendimento de todos os (as) estudantes inscritos(as), serão utilizados critérios 

de vulnerabilidade e de desempate, tendo prioridade: 

 

5.1.1 Estudantes selecionados(as) no Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial (Edital 

09/2021); 

5.1.2 Estudantes com menor renda familiar per capita com teto de até um salário mínimo e meio: 

Pertencer à família em situação de vulnerabilidade socioeconômica com renda familiar per capita de 

até um salário mínimo e meio vigente (Conforme estabelecido pelo PNAES – Decreto 7.234/2010); 

possuir cadastro familiar ativo e atualizado no CADÚNICO; e seja beneficiária de algum Programa 

Social do Governo Federal(BPC e/ou Auxílio Brasil). 

5.1.3 Estudantes oriundos de escola pública: Ter cursado a etapa anterior de ensino 

(FUNDAMENTAL, no caso dos estudantes do integrado e MÉDIO no caso dos estudantes do 

superior) em escola pública ou privada com bolsa integral. 

5.1.4 Estudantes em acompanhamento pelo CAPNE do IFBA/Campus de Eunápolis; 



5.1.5 Será dada prioridade aos estudantes que estejam matriculados e cursando componentes ou 

atividades curriculares em detrimento dos matriculados em estágio e em trabalho de conclusão de 

curso. 

 
6. DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE RENDA: 

 
6.1 Para os selecionados em 2021 com o Auxílio Financeiro Emergencial (Edital 09/2021): 

 Declaração de composição familiar e veracidade das informações prestadas (Anexo I deste Edital);

 Declaração de Locação (Anexo VI) quando for o caso.
 

6.2 Para todos os outros: 

 Declaração de composição familiar e veracidade das informações prestadas (Anexo I deste Edital);

 Declaração de Locação (Anexo VI) quando for o caso.

 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).

 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;

 
6.3 Para quem tem CadUnico, ACRESCENTAR: 

 Certidão comprobatória do Cadúnico com NIS, que poderá ser acessada no endereço: 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/.

 
6.4 Para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), ACRESCENTAR: 

 Extrato do Benefício de Prestação Continuada – BPC, no qual constam o nome do beneficiário e o 

valor do benefício;

 
6.5 Para quem recebe o Auxílio Brasil, ACRESCENTAR: 

 Extrato atualizado do Programa Auxílio Brasil do estudante ou de seu responsável.

 
 

6.6 Para quem não tem CadUnico nem é beneficiário do BPC e nem do Auxílio Brasil, 

ACRESCENTAR OBRIGATORIAMENTE: 

 Os Comprovantes de Renda do estudante OU principais provedores das despesas familiares 

(conforme Quadro abaixo):

 

COMPROVANTES OBRIGATÓRIOS DE RENDA 

(Deverão ser anexados no ato do preenchimento do Formulário online no SUAP os comprovantes 

das DUAS PRINCIPAIS RENDAS DOS MEMBROS DA FAMÍLIA) 
 

 

 

 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/


ITEM SITUAÇÃO DOCUMENTOS SOLICITADOS (Retificação) 

 

1 

 

Para assalariado(a) 

Contracheque do último mês (Jul/2022) ou 

declaração do empregador (com CNPJ), constando cargo 

e salário mensal atualizado (do último mês). 

 

 

 

2 

 

 
 

Para autônomo(a) e/ou 

profissional liberal 

Pró-labore, declaração do empregador ou Declaração 

Comprobatória de Percepção de Rendimentos – 

DECORE emitido por profissional contábil referente ao 

mês: (Jul/2022) 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 
(Jul/2022) 

 

 

 
5 

 

 

 
Para desempregados(as) sem 

renda ou recebendo seguro- 

desemprego 

Declaração de desemprego. (Modelo disponível em 

anexo IV). 

Anexar espelho do recebimento do benefício (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) 

 

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 (Jul//2022). 

10 Aposentados(as)/pensionistas/B 

PC 

Extrato do benefício (comprovante com o valor integral 

do benefício recebido do mês de julho de 2022). 

Disponível em: https://www.inss.gov.br/servicos-do- 

inss/extrato-de- 

pagamento-de-beneficio/ 

 

11 
Bolsista, Estagiário(a) ou 

Jovem Aprendiz 
Contrato de estágio ou equivalente e contracheque do 

mês de Jul de 2022(quando houver) 

 
 

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
https://www.inss.gov.br/servicos-doinss/extrato-de-pagamento-de-beneficio/
https://www.inss.gov.br/servicos-doinss/extrato-de-pagamento-de-beneficio/
https://www.inss.gov.br/servicos-doinss/extrato-de-pagamento-de-beneficio/


6.6 Por se tratar de um Edital Simplificado, não haverá prazo para o reenvio de documentação em 

caso de envio incorreto ou faltando documento. 

6.7 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 O número de estudantes beneficiados (as) e a quantidade de auxílios serão limitados à disponibilidade 

orçamentária. 

8 DAS ETAPAS E CRONOGRAMA DA SELEÇÃO (Retificação) 

 

8.1 Este Edital está constituído das etapas abaixo descritas: 
 

 

ETAPAS PERÍODO LOCAL 

Publicação do Edital 10/08/2022 
Sítio do IFBA/Campus 

Eunápolis 

Oficina e tira dúvidas sobre o 

Edital 
10/08/2022 das 14h às 16h 

12/08/22 das 14h às 16h 

15/08/2022 das 14 às 16h 

16/08/2022 das 14 às 16h 

Sala do meet  
https: meet.google.com/bbg-

xewq-gbe 

Orientações sobre o Edital 10/08 a 28/08/2022 
servicosocial.eun@gmail.com 

Sala do DEPAE  
(73) 3281-2266 (whatsapp) 

Abertura das Inscrições 

(Preenchimento do Formulário de 

Inscrição Online e envio dos 

documentos) 

 
16/08 a 28/08/2022 

SUAP 

https://suap.ifba.edu.br 

Análise Socioeconômica dos 
inscritos corretamente 29/08 a 07/10/2022 Serviço Social 

Publicação do Resultado Parcial 12/10/2022 
Sítio do IFBA/Campus 

Eunápolis 

Interposição de Recurso  

12 e 13/10/2022 
SUAP 

https://suap.ifba.edu.br 

Resultado da Interposição de 
Recurso ao Resultado Parcial 

 

19/10/2022 
Sítio do IFBA/Campus 

Eunápolis 

Publicação do Resultado 

Final após recurso 
19/10/2022 

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. 

mailto:servicosocial.eun@gmail.com
https://suap.ifba.edu.br/
https://suap.ifba.edu.br/


9 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

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

próprio disponibilizado no SUAP, seguindo o prazo do cronograma. Observar o estabelecido no item 

6.7 deste Edital. 

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

com o Resultado dos Recursos (deferidos e indeferidos).  

 

10 DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS (Retificação) 

 

10.1 As despesas decorrentes do presente Edital, destinadas ao pagamento do Auxílio Financeiro 

Estudantil em Caráter Emergencial serão provenientes do Orçamento da Assistência Estudantil do 

IFBA/ Campus Eunápolis para o ano de 2022 que é de R$ 1.058.314,35 

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 beneficiados(as), a quantidade de vagas por faixa e o valor dos Auxílios 

poderão sofrer alterações de acordo com os recursos orçamentários disponíveis e a necessidade dos(as) 

inscritos, no decorrer do ano de 2022. 

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 penas 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 o estudante que não possua conta 

bancária em seu nome, 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 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, devendo encaminhar e-mail para o 

endereço servicosocial.eun@gmail.com  em até 01 (um) dia útil após a publicação do Edital no site 

do IFBA/Eunápolis. 

11.2 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. 

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

responsável legal, no caso dos menores de 18 anos. 



11.4 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. 

11.5 Estudantes selecionados neste edital para o auxílio financeiro emergencial serão convocados pela 

equipe de Serviço Social para entrevista de acompanhamento social ao longo do ano de 2022 com o 

objetivo de análise de perfil para migrar ao PAAE em 2023, considerando o fim da pandemia da 

COVID-19 e consequente fim da oferta do auxílio financeiro emergencial. Após a entrevista, poderá 

solicitar outros documentos. 

11.6 Os (as) estudantes que tiverem dúvidas poderão entrar em contato, pelo telefone (73) 3281-2266 

ou através do e- mail servicosocial.eun@gmail.com ou ainda se dirigir à sala do DEPAE no Campus. 

11.7 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo Serviço Social/DEPAE em conjunto com a 

Comissão Local de Gestão da Assistência Estudantil, a Diretoria de Ensino, Diretoria Geral e Procuradoria do 

IFBA. 

 

 

Eunápolis, 09 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Fabíolo Moraes Amaral 

Diretor Geral  

IFBA/Campus Eunapolis  

Portaria nº. 013/2020 



ANEXO I 

EDITAL SIMPLIFICADO 02/2022 
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 02/2022 e aceito as condições da seleção e afirmo que 

o meu núcleo familiar (membros que residem comigo ou que residem noutra cidade mas que mantêm 

ou contribuem com a minha manutenção) 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° 02/2022 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 apresentados, bem como a originalidade 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 2022(Local e Data) 
 

 

Assinatura do(a) estudante 

CPF:    
 

 

Assinatura do/a responsável legal (menores de 18 anos ou relativamente incapaz) 

CPF:    



ANEXO II 

EDITAL SIMPLIFICADO 02/2022 

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 

( ) 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 2022(Local e Data) 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do Declarante 



ANEXO III 

EDITAL SIMPLIFICADO 02/2022 

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 2022(Local e Data) 

 

 

 

 

Assinatura do Declarante 



ANEXO IV 

EDITAL SIMPLIFICADO 02/2022 

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 2022 (Local e Data) 
 

 

 

 

 

 

   _ 

Assinatura do/a declarante 



ANEXO V 

EDITAL SIMPLIFICADO 02/2022 

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    do(a) Sr(a)                                    

    

(      ) Pago pensão alimentícia. No valor mensal de R$                  , 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 2022 (Local e Data) 

 

 
 

 

Assinatura do Declarante 



ANEXO VI 

EDITAL SIMPLIFICADO 02/2022 

DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

 

 

 

Eu (estudante)   

RG CPF   

declaro, para fins de apresentação ao processo de análise socioeconômica do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Eunápolis, que sou   oriundo   do 

município    

e, para estudar o ano letivo de 2022 em Eunápolis, 

(  ) ALUGUEI 
 

( ) PRETENDO ALUGAR imóvel na cidade de Eunápolis. 

 

 

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

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

comprobatória. 

 

 

 

 
(Cidade/UF) , de de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

            Assinatura do(a) estudante 
 

 

 
 
 

Assinatura do(a) Responsável (para os menores de 18 anos) 
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