
 

Prezadas/os estudantes, 

No último dia 14 de maio a Comissão da Política de Assistência e Apoio Estudantil – CPAAE, em parceria com 
o Setor de Serviço Social do Campus Jacobina do IFBA, tornou público o resultado final do edital nº 1/2020, 
referente ao processo seletivo simplificado para concessão de auxílio emergencial relacionado aos impactos 
causados pela atual pandemia. 

Ao todo tivemos 212 estudantes habilitadas/os para receber o auxílio emergencial, sendo as 200 vagas 
garantidas conforme disposto em edital e 12 vagas excedentes, que foram contempladas após a interposição 
de recursos e de terem seus pagamentos garantidos após análise e parecer da CPAAE sobre a disponibilidade 
de recurso da Assistência Estudantil. Todas/os estudantes habilitadas/os irão receber em maio a primeira 
parcela das duas previstas no Edital 01/2020, no valor de R$ 200,00. A segunda parcela será paga no mês de 
junho. 

Os valores para o pagamento foram enviados hoje, 20/05, para as agências bancárias informadas no 
momento da inscrição e elas têm até 48 horas para disponibilizar o recurso para saque. Ao todo 52 
estudantes não informaram número de conta e irão receber via ordem bancária. Para realizar o saque do valor, 
a/o estudante que receberá por ordem bancária deverá seguir o seguinte fluxo: dirigir-se a qualquer agência do 
Banco do Brasil, em qualquer município, portando um documento com foto, se apresentar diretamente ao 
caixa, onde irá informar que tem um auxílio do IFBA para receber e apresentar o número da ordem bancária, 
001913396-0. Caso seja menor de idade a/o estudante deverá ir acompanhado de um responsável legal. 
Algumas agências não realizam esse procedimento regularmente e seus funcionários podem sentir alguma 
dificuldade. 

Para evitarmos aglomerações, sugerimos que as/os estudantes que irão receber via ordem bancária revezem 
a ida até as agências da seguinte forma: As/Os estudantes com os nomes que iniciam da letra A até a letra D 
vão na sexta-feira, 22/05, as/os estudantes com nomes que iniciam da letra M até a letra Y vão na segunda-
feira, 25/05, as/os estudantes com nomes que iniciam da letra E até a letra I vão na terça-feira, 26/05 e as/os 
estudantes com nomes que iniciam da letra J até a letra L vão na quarta-feira, 27/05. Com isso, teremos em 
média, 13 estudantes por dia nas agências e se considerarmos que temos estudantes em cidades diferentes a 
quantidade é ainda menor. 

Lembrando que o pagamento via ordem bancária fica disponível apenas durante 7 dias corridos, caso o 
dinheiro não seja sacado dentro desse prazo o valor será devolvido para o IFBA e teremos que realizar 
novamente o processo de pagamento. 

Destacamos e agradecemos  pelo empenho empreendido nos últimos dias pela Assistente Social do Campus 
Jacobina e pelo nosso Setor Financeiro, que conseguiram concluir esse processo de pagamento em poucos 
dias, quando a maioria dos campi do IFBA ainda está no processo de seleção. A CPAAE e o Setor de TI 
também foram fundamentais para a agilidade do processo de concessão das bolsas. 



Mais informações pelos ramais (74) 3621-8739/8740 ou pelo e-mail emergencial.jac@ifba.edu.br 


