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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 01/2020 do campus de Irecê de 27 de abril de 2020.

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL
AOS ESTUDANTES DO IFBA CAMPUS IRECÊ

 

O Diretor -Geral do Campus de Irecê do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
(IFBA) no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria de nº 19, de 02 de janeiro de 2020, publicada
no D.O.U nº 2, de 3/01/2020, torna público o Edital 01/2020 referente ao Processo Seletivo Simplificado
para auxílio financeiro emergencial com a finalidade prestar assistência aos estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica do IFBA/Irecê causada pela  pandemia do COVID-19.

1. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

1.1 O Processo Seletivo, de que trata este Edital, é de responsabilidade da Direção-Geral do Campus e
será coordenado pela Comissão da Política de Assitência Estudantil, instituída pela Portaria nº 39, de 02
de abril de 2020.

1.2 A seleção  tem como objetivo conceder auxílio financeiro emergencial aos estudantes, regularmente
matriculados nos cursos Técnicos de Nível Médio, na forma Integrada e Subsequente, na modalidade de
EJA - Educação de Jovens e Adultos, e nos Cursos de Graduação do IFBA Campus Irecê.

1.3 O presente Processo Seletivo será composto pelas seguintes etapas:

a) Preenchimento do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico:
https://portal.ifba.edu.br/irece e apresentação dos documentos conforme item 2.1;

b) Análise documental realizada pela Assistente Social do IFBA Campus Irecê de todos os inscritos que
apresentarem a documentação dentro do prazo estabelecido e em conformidade com as orientações desse
Edital.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1 Para se inscrever no processo seletivo de que trata esse Edital, o estudante-candidato regularmente
matriculado no IFBA Campus Irecê deverá solicitar o benefício por meio do preenchimento do formulário
de inscrição disponível em https://portal.ifba.edu.br/irece no período de 28/04/2020 a 04/05/2020, e
anexar os seguintes documentos:

a) Documento de identificação com foto (RG, CTPS, passaporte, carteira profissional ou habilitação);

b) CPF;

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2020&jornal=529&pagina=20
https://portal.ifba.edu.br/irece
https://portal.ifba.edu.br/irece
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c) Certidão comprobatória do Cadúnico com Número de Identificação Social (NIS), que poderá ser
acessado no endereço: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ (Para candidatos que
tenham inscrição no CADÚNICO);

d) Dados bancários (foto do cartão bancário ou OUTRO comprovante com dados bancários). (Para
candidatos que tenham conta corrente ou conta poupança);

c) Comprovantes de renda para os candidatos não inscritos no Cadúnico:

Para assalariados: contracheque do último mês;
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;
Para trabalhadores autônomos: extrato bancário do último mês e declaração de renda que
pode ser feita de próprio punho;
Para desempregados: declaração de desemprego.

2.2 Em hipótese alguma haverá inscrição presencial.

2.3 Não será aceito protocolo de inscrição no CAD Único.

3. DAS VAGAS

3.1 As vagas de que trata o presente Edital serão avaliadas pela Comissão de Asssitência Estudantil
conforme a dotação orçamentária do IFBA Campus Irecê.

3.2 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 reserva
por ordem de classificação.

4. DOS REQUISITOS

4.1 Ser estudante do IFBA Campus de Irecê, regularmente matriculado nos curso de Educação
Profissional e Tecnológica, Técnica de nível Médio (na forma Integrada, Subsequente, na modalidade de
EJA – Educação de Jovens e Adultos) e nos cursos de Graduação.

4.2 Preencher o formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico: https://portal.ifba.edu.br/irece e
anexar a documentação exigida conforme item 2.1, dentro do prazo estabelecido no presente Edital.

5. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO

5.1 Serão cadastrados no processo de Seleção Simplificada para concessão do Auxílio Financeiro
Emergencial, do Campus Irecê os candidatos que preencham um dos seguintes requisitos:

a) Esteja regularmente matriculado em Curso Técnico de Nível Médio na Forma Integrada ou
Subsequente e na modalidade de EJA do Campus Irecê e tenha cursado todo o Ensino Fundamental em
Escola Pública, de acordo com informações prestadas pelo estudante no período de matrícula no IFBA -
disponíveis na plataforma SUAP/IFBA;

b) Esteja regularmente matriculado em Curso de Graduação e tenha cursado toda a Educação Básica em
Escola Pública, de acordo com informações prestadas pelo estudante no período de matrícula no IFBA -
disponíveis na plataforma SUAP/IFBA;

c) Seja estudante regularmente matriculado no IFBA de acordo com o item 4.1 e declare estar em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, nos termos do art. 4º do
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
https://portal.ifba.edu.br/irece
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm
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Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que requer: renda familiar per capita de até meio salário mínimo
ou renda familiar mensal de até três salários mínimos;

d) Seja estudante regularmente matriculado no IFBA de acordo com o item 4.1 e declare compor núcleo
familiar beneficiário do programa Bolsa Família;

e) Seja estudante regularmente matriculado no IFBA de acordo com o item 4.1 e declare compor núcleo
familiar beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida;

f) Seja estudante regularmente matriculado no IFBA de acordo com o item 4.1, cuja família teve sua renda
afetada pelos impactos causados pela pandemia do coronavirus.

6. DOS VALORES E PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

6.1 O valor do auxílio financeiro emergencial estudantil será de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 200,00
(duzentos reais)  conforme definição da Gestão Local de Assistência Estudantil do IFBA Campus Irecê e
em consonância com a Resolução nº 08, de 17 de abril de 2020 do Conselho Superior do IFBA
(CONSUP) - 1453808.

6.2 O auxílio estudantil emergencial será concedido por um período de 2 (dois) meses podendo ser
prorrogado, conforme dotação orçamentária do Campus Irecê.

6.3 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 da Caixa
Econômica.

6.4 O Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial  (AFECEM) será pago mensalmente a partir
da data de publicação do Resultado Final da Seleção Simplificada e após a tramitação interna no Campus
Irecê, dos procedimentos administrativos para a efetivação do respectivo pagamento dentro do limite
orçamentário/financeiro da Unidade Gestora.

6.5 O Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial (AFECEM) será pago por meio de conta
bancária em nome do estudante, não sendo admitido o pagamento do Auxílio em contas de terceiros ou
conta conjunta.

6.6 Caso a (o) estudante não tenha conta corrente em seu nome, será realizado o crédito por ordem
bancária.

6.7 A concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial (AFECEM)  poderá ser
prorrogada de acordo com cenário oficial da pandemia COVID-19, com base em informações dos
seguintes órgãos: Organização Mundial da Saúde, Ministério da Educação, CONSUP/IFBA; Secretaria
de Saúde da Bahia e Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Irecê.

6.8 Esgotado o limite orçamentário/financeiro do Campus Irecê para o AFECEM, e havendo
suplementação orçamentária/financeira específica para este fim, poderá haver a prorrogação de concessão
do auxílio.

6.9 A prorrogação prevista no item 6.9 está condicionada à disponibilidade do limite orçamentário do
Campus Irecê.

7. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

7.1 O resultado final será divulgado no site do IFBA/Campus Irecê a partir do dia 21/05/2020.

8. DA PERMANÊNCIA

8.1 Ocorrerá automaticamente e a qualquer tempo, sem prévio aviso, o cancelamento do auxílio nos
seguinte casos:

a) Na constatação e comprovação de omissão ou inveracidade de dados referentes à realidade
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socioeconômica familiar;

b) No trancamento ou cancelamento da matrícula.

8.2 A não retirada do Auxílio Emergencial, sem justificativa legal, implica em suspensão ou desligamento
da vaga do Auxílio, não garantindo pagamento de retroativo.

9. CRONOGRAMA

O presente Edital terá a seguinte organização
Publicação do Edital 28/04/2020

Abertura para Inscrições 28/04/2020

Encerramento das Inscrições 04/05/2020

Análise das Inscrições
De 05 a
07/05/2020

Publicação Preliminar das Inscrições
Homologadas

07/05/2020

Interposição de Recursos contra o Resultado
Preliminar

08/05/2020

Resultado dos Recursos 11/05/2020

Publicação Definitiva das Inscrições
Homologadas

11/05/2020

Período de Análise Socioeconômica
De 12 a
15/05/2020

Publicação Preliminar do Resultado 18/05/2020

Interposição de Recurso contra o Resultado
Preliminar

19/02/2020

Resultado dos Recursos 21/05/2020

Publicação do Resultado Final 21/05/2020

 

10. DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

10.1 As despesas decorrentes do presente Edital, destinados ao pagamento do Auxílio Financeiro
Emergencial, serão provenientes do Orçamento da Assistência Estudantil do IFBA/ Campus Irecê e da
suplementação através de recursos remanejados de dotação orçamentária de rubricas de custeio da
Reitoria e do Campus Irecê, como previsto na Resolução nº 08, de 17 de abril de 2020 do CONSUP -
1453808.

10.2 A Diretoria de Administração e a Direção-Geral do Campus Irecê 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.

10.3 As gestão financeira e de pagamento estão sob a responsabilidade da Comissão Local da Assistência
Estudantil do IFBA.

10.4 Não serão reprocessados pagamentos nas seguintes situações:

a) Domicílio Bancário Inexistente - DBI devido a contas correntes apresentadas inativas e/ou encerradas;

b) 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;
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c) Informações erradas e solicitações de pagamento do auxílio em contas de terceiros ou conta conjunta.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Farão jus ao recebimento do AFECEM  os estudantes com cadastro aprovado, na ordem de
classificação socioeconômica, conforme a quantidade especificada pela Comissão Local de Assitência
Estudantil.

11.2 A Comissão Local de Assistência Estudantil, para efeito de análise da concessão do Auxílio
Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial (AFECEM), poderá consultar o cadastro de estudantes que
tenham sido contemplados/as por benefícios da Assistência Estudantil nos Editais PAAE do ano de 2019
e as listas de alunos inscritos.

11.3 Os membros da Comissão Local de Assitência Estudantil deverão observar fielmente o sigilo das
informações pessoais nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

11.4 Os estudantes inscritos neste Processo Seletivo Simplificado que cumprirem um dos critérios
estabelecidos no item  5.1 e forem pessoas com deficiência, nos termos da Lei nº 13.146/2015, terão
prioridade no cadastramento e na classificação para concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em
Caráter Emergencial (AFECEM).

11.5 É de inteira responsabilidade da (o) estudante acompanhar todas as informações a respeito do
processo de solicitação e deferimento do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial
(AFECEM)  na página eletrônica e nas redes sociais do IFBA Campus Irecê.

11.6 Para análise da solicitação de inscrição no Processo Seletivo Simplificado para acesso ao AFECEM,
o Campus Irecê poderá consultar o órgão gestor do CadÚnico para verificar a conformidade da condição
indicada pelo estudante-candidato.

11.7 O Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial (AFECEM) não é acumulativo com as
modalidades previstas no PAAE.

11.8 É facultado à Assistente Social do Campus Irecê, quando estritamente necessário, solicitar
documentação complementar ao estudante, para subsidiar melhor compreensão da respectiva condição
socioeconômica. 

11.9 É de inteira responsabilidade do estudante informar os dados bancários ou a impossibilidade de fazê-
lo.

11.10 O pagamento por ordem bancária aos estudantes que não possuam conta bancária é uma exceção
que será avaliada pelo Serviço Social do Campus Irecê.

11.11 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Assitência Estudantil, a Diretoria
de Ensino, Direção-Geral e Procuradoria Federal junto ao IFBA.

 

 

Irecê, 27 de abril de 2020.

 

JEIME NUNES DE ANDRADE

Diretor-Geral
IFBA Campus Irecê

SIAPE 1852036

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Diretor(a)
Geral, em 28/04/2020, às 05:18, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1461869 e o código CRC 14042472.

23460.000862/2020-72 1461869v62

Criado por elispaiva, versão 62 por elispaiva em 27/04/2020 21:15:58.


	23460.000862/2020-72
	Edital de Campus 01/2020 (1461869)


