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EDITAL SIMPLIFICADON° 02  

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL EM CARÁTER 
EMERGENCIAL 

 
 

A DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA BAHIA/IFBA - CAMPUS FEIRA DE SANTANA, no uso das suas 
atribuições, torna público o presente Edital de abertura do Processo de Seleção Simplificado 
para concessão do auxílio financeiro estudantil emergencial, conforme 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. 
 
 
1. DO OBJETIVO 
 
O presente Edital para a concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial 
possui caráter seletivo, tem a finalidade de estender a proteção social aos estudantes em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica, agravada pelos impactos causados pela pandemia do 
COVID-19, que por alguma questão 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. Este Edital terá vigência 
enquanto perdurar o período de calamidade pública em vigor.   
 
2. DAS NORMAS GERAIS 
 
Este Edital está fundamentado no Decreto nº 7.234/2010 – PNAES; Diretrizes da Política de 
Assistência Estudantil do IFBA, de 26/10/2010, revisada pela Resolução CONSUP n. º 25, de 
23/05/2016; Resolução nº 07, de 22/03/2020 do IFBA que trata da prevenção e de 
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) e Resolução nº 08, de 
17 de abril de 2020, que aprovou 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. 

 
3. DO PÚBLICO ALVO 

 
O Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial previsto neste Edital será destinado 
aos estudantes regularmente matriculados em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio Integrado e Subsequente e do Ensino Superior no IFBA/Campus Feira de Santana que 
NÃO foram contemplados pela seleção do PAAE de 2019 (Editais Nº 01/19 e 04/19) e os novos 
estudantes de todas as modalidades matriculados em 2020 (segundo grupo). 
 
4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1 Os estudantes do segundo grupo que desejam solicitar o Auxílio Financeiro Estudantil em 
Caráter Emergencial deverão preencher o Formulário de Inscrição online, disponível no 
portalhttps://portal.ifba.edu.br/feira-de-santana  aqui:https://forms.gle/fd6zksGQYyL47LT17 
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4.2 As inscrições ocorrerão no período de 14/05 a 22/05/2020. 
 
4.3 Não serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos pelo Edital. 
 
4.4 Para efetivação das inscrições, o(a)s estudantes deste  grupo deverão enviar  no espaço 
reservado no formulário para este fim, ou para o e-mail paae.fsa@gmail.com os documentos 
que serão listados no item 6 deste Edital, até às 23h do dia 22/05/2020 em conjunto com o 
formulário on line preenchido.  
Estes documentos deverão ser anexados em formato PDF ou enviadas fotos, desde que estejam 
legíveis. 
 
5. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO SOCIAL E DA CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1 Caberá a assistente social lotada no Campus Feira de Santana a análise da condição/situação 
de vulnerabilidade social dos(as) estudantes, observando globalmente os aspectos indicados no 
item 5.3 deste Edital, partindo da premissa de que a geração de oportunidades é diferenciada 
segundo o contexto social, econômico e cultural. 
 
 
5.2 O(a)s estudantes devem ser regularmente matriculados no IFBA Campus Feira de Santana, 
conforme o item 3 do presente edital, e  pertencer à família em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica inscrita no CADÚNICO, com renda familiar per capita, isto é, por pessoa, igual 
ou inferior a um salário mínimo.  
 
5.3 Para análise de vulnerabilidade socioeconômica e seleção dos(as) estudantes serão 
observados os seguintes fatores: 
 
a) Contexto das relações familiares, no que diz respeito ao arranjo familiar, número de membros; 
b) Situação habitacional relativa à estrutura, localização, propriedade, aluguel, financiamento, 
dentre outras; 
c) Participação em Programas Sociais do Governo e serviços socioassistenciais; 
d) Situação de saúde do(a) estudante ou membro(s) da família; 
e) Trajetória escolar/acadêmica, tendo em vista a natureza da escola de origem; 
f) Infraestrutura precária do ambiente de estudo e por privação/dificuldade de obter condições 
materiais de estudo (equipamentos, acesso à internet). 
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 
 
6.1 Os (as) Estudantes deverão enviar os documentos listados abaixo: 
6.1.1 Os (as) estudantes cujas famílias possuem cadastro no CADÚNICO deverão enviar 
APENAS a Certidão comprobatória do Cadúnico com o NIS, que poderá ser acessado no 
endereço: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ 

6.1.2 Os (as) estudantes cujas famílias não possuem cadastro no CADÚNICO deverão enviar, 
escaneados ou fotografados, os documentos de comprovação de renda, conforme a descrição 
abaixo, de acordo com a situação dos membros do núcleo familiar que residem com os(as) 
discentes. 
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6.1.3 Para as duas situações acima deverão enviar: 

 Histórico escolar do candidato ao Auxílio; 

-Documento de Identificação do(a) estudante e com foto (RG, carteira de habilitação, entre 
outros); 

-CPF do(a) estudante se não constar no documento de identificação e do membro da família 
responsável pela renda; 

-Dados bancários (cópia do cartão ou extrato ou saldo da conta ou cópia do contrato da conta 
bancária ATIVA em nome do(a) estudante). Os(as) estudantes que não possuírem conta 
bancária, se selecionados, receberão via ordem bancária;  

-E para os menores de 18 anos, enviar a Declaração de veracidade das informações assinada 
pelo responsável do estudante. (Modelo disponível em anexo); 

 

6.1.4 Meios para comprovação de renda: 

-Para assalariados: contracheque do último mês;  Carteira de Trabalho identificação e página de 
contrato se o candidato for maior de 18 anos; 

-Para aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social: Extrato bancário 
do último mês ou guia de recolhimento do INSS; 

-Para trabalhadores rurais e trabalhadores informais: declaração de renda que pode ser feita de 
próprio punho; (Modelo disponível no anexo) 

-Para trabalhadores autônomos: extrato bancário do último mês e declaração de renda que pode 
ser feita de próprio punho; (Modelo disponível no anexo) 

-Para desempregados: declaração de desemprego. (Modelo disponível no anexo) 

 

6.2 Para complementação da análise de vulnerabilidade socioeconômica, o Serviço Social 
poderá solicitar outros documentos que não estejam listados acima.  

6.3 Por se tratar de um Edital Simplificado, não haverá prazo para o reenvio de documentação 
em caso de envio incorreto ou faltando documento. 

 

7. DA QUANTIDADE DE VAGAS 

 

7.1 Para as(os) estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que tiveram a sua 
solicitação auxílio financeiro emergencial deferida pela a assistente social, o valor do auxílio 
financeiro emergencial será de até R$ 200,00 (duzentos reais) mensal.  
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7.2 A concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial ocorrerá mediante 
classificação socioeconômica, dentro do número de vagas destinadas pela Comissão de 
Assistência Estudantil, e caso a demanda exceda ao número de vagas ofertadas, será criado um 
cadastro de reservapor ordem de classificação. 

7.3 Em caso de suplementação do Orçamento da Assistência Estudantil poderá ocorrer 
ampliação do número de vagas, possibilitando assim a convocação dos (as) estudantes 
classificados (as) no Cadastro de Reserva.  

 

8. DAS ETAPAS E CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

8.1 Este Edital será constituído das etapas abaixo descritas: 

Atividade Prazo Local 

Lançamento de Edital 14/05/2020 Site do Campus Feira de Santana 

Inscrição e envio de 
documentos 

14/5/2020 a 22 05/2020 Link de Inscrição: 
https://forms.gle/AuiPuDGhSABP6aLs7 

Resultado preliminar  Até 04 /06/2020 Site do Campus Feira de Santana 

Fase para recurso De 05/05/2020 até  

08 /06/2020. 

Envio através do email: 
paae.fsa@gmail.com 

Envio dos dados  
bancários 

Até 11/06/2020 Envio para o email da Comissão para 
Política de Assistência Estudantil -
CPAE: 

cpaeifbafsa@gmail.com 

Resultado final A partir do dia 
12/06/2020 

Site do Campus Feira de Santana e 
Redes Sociais oficiais. 

Pagamento auxílio 
financeiro estudantil 
emergencial 

Junho 2020 Selecionados 2020 

 

 

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.  
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9. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

9.1 O(a) estudante que desejar contestar o resultado parcial deve interpor recurso preenchendo o 
Formulário de recurso anexo a este Edital e enviar digitalizado para o email 
paae.fsa@gmail.com, seguindo o prazo do cronograma. 

9.2 O recurso, bem como sua contestação, será analisado, em única instância, pela assistente 
social, vedada a multiplicidade de recursos pelo(a) mesmo(a) candidato(a).  

 

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 
do IFBA/ Campus Feira de Santana do ano de 2020 e da suplementação através de recursos 
remanejados de dotação orçamentária de rubricas de custeio da Reitoria e do Campus Feira de 
Santana, como previsto na Resolução nº 08, de 17 de abril de 2020.  

10.2 A Direção Geral do Campus Feira de Santana 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 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.  

10.5 O pagamento por ordem bancária aos estudantes que não possuam conta bancária é uma 
exceção que será avaliada pelo DEPAE do Campus feira de Santana. Para recebimento, via 
ordem bancária o(a) estudante deverá ficar atento ao site do Campus ou ao e-mail de contato 
para verificar as orientações, quanto ao período em que deverá comparecer a uma agência do 
Banco do Brasil de sua preferência, munido de RG e CPF para efetuar o saque diretamente no 
caixa de atendimento.  

10.6 Não serão reprocessados pagamentos nas seguintes situações:  

10.6.1 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; 

10.6.2 Informações erradas e solicitações de pagamento do auxílio em contas de terceiros ou 
conta conjunta.  
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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 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 Feira de Santana.  

11.6 Os (as) estudantes que tiverem dúvidas deverão entrar em contato, através do e-mail 
paae.fsa@gmail.com 

11.7 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo CPAE, em conjunto com a Diretoria  
Geral.  

Feira de Santana, 14 de maio de 2020. 

 

 

 

Aline Quaresma Santos Pamponet 
Diretora Geral Pró - Tempore 

IFBA Campus Feira de Santana 
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ANEXO I 
EDITAL SIMPLIFICADO N°02 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
(apenas para os menores de 18 anos) 

 
 

Eu,___________________________________________________________________ 
RG:____________________CPF:_______________________, responsável legal da(o) 
estudante ______________________________________________________________ 
candidata(o) ao recebimento do Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial, declaro sob 
as penas das Leis Civil e Penal que as informações descritas no Formulário de inscrição 
online são verdadeiras e estou ciente do que foi declarado.  
Telefone para contato: _______________________________ 
 
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 Feira de Santana a certificar as informações. 
 
__________________________, ________ de ___________ de 2020 
(Local e Data) 
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do Responsável legal  

(Menores de 18 anos) 
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ANEXO II 
EDITAL SIMPLIFICADO N°02 

DECLARAÇÃO RENDA TRABALHADOR(A) INFORMAL OU EVENTUAL 
 

Eu,___________________________________________________________________ 
RG:___________________CPF:_______________________, membro da família da(o) 
estudante______________________________________________________________ 
candidata(o) ao recebimento do Auxílio  Financeiro Estudantil Emergencial,  declaro 
sob as penas das Leis Civil e Penal que exerço atividade informal ou autônoma 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 Feira de Santana, 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 Feira de Santana a certificar as informações acima. 
_____________________, _______ de ___________ de 2020 
(Local e Data) 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO III 
EDITAL SIMPLIFICADO N°02 

DECLARAÇÃO DE RENDA TRABALHADORES RURAIS 
 

Eu,__________________________________________________________________, 
RG_______________________CPF:_____________________, membro da família 
da(o) estudante ________________________________________________________ 
candidata(o)ao recebimento do Auxílio Financeiro Estudantil 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 Feira de Santana, 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 de seleção 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 deprejudicar 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 Feira de Santana a certificar as informações acima. 
 
__________________, ______de ___________ de 2020           (Local e Data) 
 
 
 

Assinatura do Declarante 
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ANEXO IV 

EDITAL SIMPLIFICADO N°02 
DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO 

 
 

Eu,  ___________________________________________________________________ 
RG: _____________________CPF:_________________________, membro da família 
da(o)estudante _________________________________________________________ 
candidata(o) ao recebimento do Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial,declaro sob 
as penas das Leis Civil e Penal que encontro-me em situação de desemprego, sem 
nenhum tipo de renda, nem atividade. 
Considera-se desempregado a pessoa que está fora do mercado formal e/ou informal de 
trabalho. 
Caso o trabalhador realize qualquer atividade que receba remuneração, ainda que 
esporádica, deverá preencher a DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR(A) 
INFORMAL OU EVENTUAL. 
Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia/IFBA, Campus Feira de Santana, 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 Feira de Santana a certificar as informações acima. 
 
__________________________, ______de _________ de 2020 
(Local e Data) 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO V 

EDITAL SIMPLIFICADO N°02 
DECLARAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 
Eu,_______________________________________________________________ 
RG:_____________________CPF:______________________, membro da família 
da(o)estudante___________________________________________________________ 
candidata(o) ao recebimento do Auxílio  Financeiro Estudantil 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 Feira de Santana, 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 
ele 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 2020 
(Local e Data) 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 


