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Aditivo 1 ao Edital nº 09 de 25 de Julho de 2018

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO, INGRESSO NO

PROGRAMA DE  ASSISTÊNCIA E  APOIO  AO  EDUCANDO  IFBA CAMPUS  FEIRA DE

SANTANA.

A Direção Geral do Campus de Feira de Santana e a
Comissão  de  Gestão  da  Política  de  Assistência
Estudantil (Portaria no 39, de 08 de setembro de 2017)
através do Serviço Social, tornam pública a  segunda
chamada do  edital  para  inscrições  no  Processo
Seletivo para Ingresso no Programa de Assistência e
Apoio ao Educando.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente aditivo constitui a segunda chamada para inscrição de estudantes ingressos
em 2018/2 ao Edital PAAE no 09/2018, sendo destinado à inscrição dos estudantes convocados
pelo  Processo  Seletivo  Simplificado   BSI   e  Técnico  em   Rede  de  Computadores
Subsequente,   em período posterior às datas i  nicialmente previstas ;
1.2  Os  estudantes  inscritos  neste  período,  passarão  por  todas  as  etapas  que  compõem  o
processo: Inscrição, entrevista com a assistente social no Campus e visita domiciliar. Este grupo
de inscritos terá o seu resultado divulgado na mesma data que os demais inscritos em período
anterior a este;
1.3 Todas as disposições do Edital PAAE no 09/2018 permanecem válidas, exceto o período de
inscrições e o cronograma como um todo, que passam a vigorar com a redação que segue.

2. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
2.1.  As inscrições das turmas matriculadas no período letivo  2018.2 em Bacharelado em
Sistemas de Informação,  Técnico em Redes de Computadores Subsequente  estarão
abertas, no período de  de 10  a 14 de Setembro  de 2018.

2.2.Os Formulários de Inscrição, Declaração de Autônomo e Situação de Desemprego estarão
disponíveis no Protocolo. 

2.2.1.Local e horários de Inscrição: Protocolo das 07:00 às 17:00 para estudantes do BSI
– Vespertino e Protocolo das 17:00 às 20:00 para estudantes do Subsequente- Noturno.
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2.2.2.Para  inscrição  dos  estudantes  matriculados  no  BSI,  ela  só  poderá  ser  realizada

pessoalmente, mediante entrega de  formulário devidamente preenchido  manualmente e

fotocópias  dos  documentos  listados  no  item 3.  As  respectivas  originais  deverão  ser

apresentadas durante a entrevista;

2.2.3.Para inscrição dos estudantes matriculados nos cursos Subsequentes, a inscrição só

poderá  ser  realizada  pessoalmente,  mediante  a  entrega  do  formulário  devidamente

preenchido manualmente e  fotocópias dos documentos listados no item 3 dentro do

envelope lacrado e identificado.

 

3.DOS DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS)

✔ RG e CPF (todos os moradores da casa);

✔ Comprovante de matrícula do estudante;

✔ Comprovante de residência (água, luz, telefone);

✔ Comprovante  de  renda  de  todos  os  moradores  da  casa  (carteira  de  trabalho,

contracheque atualizado, declaração de autônomo para aqueles que não tenham como

comprovar renda). A declaração encontra-se na COTEP;

✔ Cartão e extrato de benefícios, se houver (Bolsa Família, BPC);

✔ Comprovantes de financiamentos (se houver);

✔ Contrato  de aluguel  ou recibo de pagamento (obrigatório  para aquele  que solicitar

auxílio moradia);

✔ Comprovante de doença crônica de membros da família (se declarada no formulário de

inscrição);

✔ Recibo de despesas escolares, se houver (creche, escola ou faculdade particulares).



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Campus Feira de Santana

Coordenação Técnico Pedagógica

4. CRONOGRAMA

Data Cronograma de Atividades Local

6 de Setembro de 2018 Publicação de aditivo  2ª
chamada ao Edital  PAAE

Nº09/2018

Site do Campus
http://portal.ifba.edu.br/feira-

de-santana, mural da
COTEP, e-mail institucional,

etc

10  a 14 de Setembro de
2018

Período de inscrição dos
estudantes ingressos pelo

Processo de Seleção
Simplificado

COTEP e PROTOCOLO

Setembro de 2018 Período de Entrevistas Sala Reserva no Campus
com Assistente Social

Setembro / Outubro de 2018 Visitas domiciliares às
famílias dos candidatos

Outubro/ Novembro de 2018 Resultado Final da seleção Site do Campus
http://portal.ifba.edu.br/feira-

de-santana, mural da
COTEP, e-mail institucional,

etc

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
5.1 O presente aditivo entra em vigor na data de sua publicação; 
5.2  Os  casos  não  previstos  neste  Edital  serão  analisados,  julgados  e  resolvidos  através  do
trabalho  conjunto  da  Comissão  de  Gestão  da  Política  de  Assistência  Estudantil  (CPAE),  da
Direção Geral e do Departamento de Desenvolvimento do Ensino do Campus . 

Feira de Santana, 06 de Setembro de 2018

Raigenis da Paz Fiúza

Diretor Geral
IFBA/ Campus Feira de Santana


