
 

 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

EMERGENCIAL /CAMPUS JACOBINA 

 

 

EDITAL Nº 001 DE 27 DE ABRIL DE 2020 

 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS JACOBINA DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA, por meio da Comissão 

da Política de Assistência e Apoio Estudantil – CPAAE e do setor de Serviço Social do 

Campus, torna público o Processo Seletivo Simplificado do Auxílio Financeiro 

Estudantil em Caráter Emergencial do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia - Campus Jacobina, com base no disposto na Resolução CONSUP 

n° 08, de 17 de Abril de 2020. 

 

Art. 1º O presente edital tem por objetivo selecionar estudantes regularmente 

matriculados nos Cursos Técnicos de Nível Médio (Integrado e Subsequente) e no 

Curso de Graduação de Licenciatura em Computação, que receberão o auxílio 

emergencial da Assistência Estudantil, em consonância com o disposto na Resolução 

CONSUP nº 25, de 23 de maio de 2016, que aprova as Diretrizes e Normas da Política 

de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA. 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2º O auxílio financeiro em caráter emergencial visa estender a proteção social aos 

estudantes regularmente matriculados e que se encontram em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica agravada pelos impactos causados pela pandemia do 

COVID-19. Considerando: a) as questões que impossibilitem o suprimento das despesas 

que garantem a permanência e o êxito nos estudos; b) as questões recentes de risco 

social; c) a impossibilidade de realização do processo de seleção de concessão de 

auxílios em 2020, objetiva-se conceder esse auxílio enquanto perdurar o período de 

calamidade pública em vigor. 

 



II - REQUISITOS BÁSICOS DO PÚBLICO ALVO 

 

Art. 3º Poderão concorrer ao auxílio financeiro emergencial todas (os) as (os) 

estudantes regularmente matriculadas (os) em cursos de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, nas formas Integrada ou Subsequente, ou na Licenciatura em 

Computação do Campus Jacobina, e em comprovada situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, considerando os seguintes aspectos pessoais e familiares:  

a)  Renda mensal per capita
1
, isto é, por pessoa, igual ou inferior a um salário mínimo e 

meio vigente (R$ 1.567,50), conforme disposto no decreto do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil/PNAES nº7. 234, de 19.07.2010; 

b) Cadastro ativo e atualizado no CADÚNICO e participação em Programa Social do 

Governo Federal; 

c) Situação que afeta a saúde do estudante ou membro (s) da família; 

d) Situação habitacional, referente à estrutura, localização, financiamento, dentre outros; 

e) Natureza da escola de origem (pública ou privada com bolsa integral); 

f) Contexto das relações familiares no que tange ao arranjo familiar (número de 

membros). 

 

III - DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO, CONCESSÃO E DA DIVULGAÇÃO DE 

RESULTADOS 

 

Art. 4º A concessão do auxílio emergencial da assistência estudantil se dará através da 

participação dos discentes via formulário eletrônico e a partir de processo de análise e 

seleção realizado pelo Serviço Social do Campus. Para a realização da inscrição, a (o) 

candidata (o) deverá preencher o formulário socioeconômico eletrônico e anexar os 

seguintes documentos (formato PDF ou em foto), desde que legíveis: 

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

ou habilitação); 

b) Se a (o) aluna (o) estudou em escola da rede privada com bolsa integral, anexar a 

declaração de comprovação; 

c) Para as (os) estudantes cujas famílias possuem cadastro no CADÚNICO, só será 

necessário enviar a folha resumo (certidão), que poderá ser acessada no endereço: 

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

d) Dados bancários (foto do cartão bancário ou do comprovante legível com dados 

bancários), caso a (o) candidata (o) tenha, em seu nome, uma conta bancária válida. 

 

§1º A inscrição será realizada exclusivamente através do preenchimento do formulário 

eletrônico disponível no site do IFBA, através do link: 
https://forms.gle/d13DkobscLg1sg2X8 no período de 27/04/2020 a 01/05/2020, até as 

                                                           
1
 O valor da renda familiar per capita é calculado a partir da soma da renda bruta (salários, pensões, 

aposentadorias e/ou outros proventos) de todos os membros da família, exceto os valores referentes a 

benefícios sociais, bolsas e auxílios destinados à complementação da renda. 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
https://forms.gle/d13DkobscLg1sg2X8


23h. Para a realização da inscrição, (o) a candidata (o) deverá utilizar uma conta de e-

mail válida do Gmail. 

§2º Após o preenchimento do formulário com os documentos comprobatórios, a (o) 

candidata (o) passará por análise e seleção do Serviço Social do Campus para fins de 

concessão de recebimento do auxílio. 

§3º Para efeito de análise da concessão do Auxílio Financeiro Emergencial, o Serviço 

Social também poderá utilizar a documentação apresentada referente ao edital de 2019 

do PAAE. 

§4º Caberá ao Serviço Social a análise da condição/situação de vulnerabilidade social 

das (os) estudantes, observando os aspectos indicados no Art. 3º deste Edital, assim 

como a avaliação dos fatores sociais e econômicos que interfiram diretamente no risco 

de contágio dos familiares, tais como: situação de saúde e membros da família 

pertencentes aos grupos de risco e condições de moradia. 

§5º As dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail emergencial.jac@ifba.edu.br e 

dos números (74) 3621-8739 e 3621-8740; 

§6º Caso o Setor de Serviço Social considere relevante, poderá manter contato com as 

(os) candidatas (os) através dos números de telefones informados durante a inscrição. 

 

Art. 5º O processo de concessão do auxílio emergencial deverá seguir o seguinte 

cronograma: 

ATIVIDADE PRAZO LOCAL 

Lançamento do Edital e 

divulgação 

27/04/2020 Sítio do IFBA e redes sociais 

Inscrição e envio de 

documentos 

27/04 a 

01/05/2020 

Link: 

https://forms.gle/d13DkobscLg1sg2X8 

Divulgação do Resultado 08/05/2020 Sítio do IFBA 

Interposição de Recurso 09 e 10/05/2020 Link: 
https://forms.gle/fUiL3QCssZsYyufY7 

Resultado Final 12/05/2020 Sítio do IFBA 

Pagamento do auxílio 

financeiro emergencial 

Maio e Junho ---- 

 

§1º Todas (os) as (os) candidatas (os) devem preencher o formulário eletrônico. O não 

preenchimento ou a falta dos documentos solicitados implicará a não participação no 

processo de seleção do auxílio emergencial oferecido pela assistência estudantil; 

§2º É de inteira responsabilidade da (o) estudante acompanhar todas as informações a 

respeito do processo de solicitação e deferimento do auxílio financeiro emergencial, 

https://forms.gle/d13DkobscLg1sg2X8
https://forms.gle/fUiL3QCssZsYyufY7


bem como informar qualquer alteração na situação socioeconômica para o serviço 

social, enquanto durar o recebimento do benefício. 

§3º As (Os) interessadas (os) em impetrar recursos contra os resultados provisórios 

deverão fazê-lo até o dia 10/05/2020, conforme descrito no cronograma; 

§4º Só serão aceitos recursos por escrito interpostos pela (o) própria (o) candidata (o) ou 

sua (seu) representante legal na forma do Formulário Eletrônico de Recurso, disponível 

em https://forms.gle/fUiL3QCssZsYyufY7; 

§5º Não serão aceitos como recursos a inclusão de documentos que deveriam ser 

apresentados pela (o) candidata (o) na etapa de inscrição do Auxílio Emergencial, assim 

como a inserção de novos dados; 

§6º O resultado do recurso será apresentado em parecer fundamentado pelo Setor de 

Serviço Social no e-mail cadastrado; 

§7º Os recursos em que não constar justificativa fundamentada não serão considerados 

para fins de avaliação e serão automaticamente descartados; 

§8º Não haverá recurso do recurso; 

§9º A classificação se dará por grau de vulnerabilidade, a partir das informações 

preenchidas no formulário eletrônico, que são de inteira responsabilidade da (o) aluna 

(o); 

§10º As datas previstas no cronograma poderão ser alteradas a depender de decisão do 

Setor de Serviço Social e, nesse caso, os novos cronogramas serão publicados nos meios 

eletrônicos da Instituição; 

§11º O resultado final do processo seletivo simplificado do auxílio emergencial, será 

divulgado no sítio do IFBA Campus de Jacobina. 

 

IV - DAS VAGAS E VALOR DO AUXÍLIO OFERTADO 

Art. 6º Serão contemplados até 200 estudantes com o Auxílio Emergencial, cujo valor 

será de R$200,00 (duzentos reais) mensais para cobrir as despesas básicas, com duração 

de 2 (dois) meses, podendo ser prorrogado dependendo da continuidade do estado de 

pandemia e/ou conforme a disponibilidade orçamentária do Campus Jacobina. 

 

V - DO PAGAMENTO 

Art. 7º O pagamento do auxílio emergencial será efetuado em cota mensal de R$ 

200,00 reais, através, preferencialmente, de depósito bancário em conta pessoal da (o) 

aluna (o), que deverá ser informada no ato da inscrição. A conta deve ser do tipo 

corrente (de qualquer agência bancária), poupança, conta fácil (da Caixa Econômica 

Federal, operação 013 e 023, respectivamente) ou conta digital Nubank (260) ou Inter 

(077) no CPF e nome da (o) aluna (o) beneficiária (o), válida e em situação ativa. Caso 

a (o) estudante não tenha conta corrente em seu nome, poderá será realizado o crédito 

por ordem bancária. 

Art. 8º Contas em nome de terceiros ou contas conjuntas não serão, em hipótese 

alguma, utilizadas para fins de pagamento do auxílio emergencial; 

https://forms.gle/fUiL3QCssZsYyufY7


Art. 9º A apresentação de conta bancária com irregularidades (contas encerradas, 

inválidas ou inativas) acarretará a não realização do pagamento, inclusive retroativo, à 

(ao) beneficiária (o). 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 10º Ao participar do processo de concessão de auxílio Emergencial da Assistência 

Estudantil, a (o) candidata (o) declara-se ciente e de acordo com as normas do presente 

processo seletivo, bem como aceita as decisões que possam ser tomadas pela Comissão 

responsável pela execução e acompanhamento deste processo, ressalvado o direito de 

recurso; 

Art. 11º A (O) estudante que fornecer informações para fins do Auxílio Emergencial do 

IFBA tem garantia de total sigilo das declarações e documentações prestadas ao Serviço 

Social do IFBA/Campus Jacobina; 

Art. 12º A perda dos prazos e horários ou o descumprimento de qualquer obrigação 

imposta a todas (os) as (os) candidatas (os), sem justificativa, acarretará a imediata 

desclassificação; 

Art. 13º A inexatidão das declarações escritas, inverdades, omissões de dados 

relevantes, irregularidades de documentos (falsificação ou fraude) ou outras de 

quaisquer naturezas que não atendam às exigências deste processo seletivo serão 

averiguadas e poderão acarretar a desclassificação e/ou no desligamento imediato do 

benefício e posterior devolução, por meio de GRU, dos valores recebidos. 

Art. 14º As informações prestadas pelas (os) candidatas (os) ficarão sujeitas ao Art. 299 

do Código Penal brasileiro, Lei 2848/40: “Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele deva constituir, ou nele inserir, fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que deva ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação 

ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”, com pena de “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”. 

Art. 15º Os casos omissos desta Resolução serão solucionados pela Comissão da 

Política de Assistência e Apoio Estudantil e o Serviço Social do Campus Jacobina em 

consonância com as orientações estabelecidas pelo Departamento de Assuntos 

Estudantis/DAES da Diretoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis/DPAAE. 

 

Jacobina, 27 de abril de 2020. 

 

Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil e Serviço Social do 

IFBA Jacobina 

 


