
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE – PAAE

EDITAL Nº 001, DE 13 DE MARÇO DE 2019

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DA BAHIA/IFBA – CAMPUS JACOBINA, no uso de suas atribuições, torna público o presente

Edital  de  abertura  do  Processo  de  Seleção  do  Programa  de  Assistência  e  Apoio  ao  Estudante

(PAAE) para concessão dos auxílios e/ou bolsas aos estudantes regularmente matriculados neste

campus (ano letivo de 2019), conforme as Diretrizes da Política de Assistência Estudantil do IFBA,

de 26/10/2010, revisada pela Resolução CONSUP nº 25, de 23/ 05/2016.

§1º Os estudantes do Ensino Superior do IFBA, indígenas ou quilombolas, podem também pleitear

inscrição no Programa de Bolsa Permanência – PBP, que é “uma ação do Governo Federal de

concessão  de  auxílio  financeiro  a  estudantes  matriculados  em  Instituições  Federais  de  Ensino

Superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas.

O recurso é pago diretamente ao estudante de graduação por meio de um cartão de benefício”

(Fonte:  Manual  de  Gestão  do  Programa  de  Bolsa  Permanência,  2014).  Todavia,  o  programa

supracitado não é regido por esse Edital. 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente edital  tem por objetivo abrir  o processo de cadastramento e recadastramento de

estudantes  no  Programa  de  Assistência  e  Apoio  ao  Estudante  (PAAE),  os  quais  estejam

regularmente matriculados  (as) no IFBA, Campus Jacobina, situado à Avenida Centenário, nº 500 –

Nazaré – Jacobina – BA.



1.2  O  Programa  de  Assistência  e  Apoio  ao  Estudante   (PAAE)  é  um Programa  que  visa  dar

condições  de  acesso,  e  permanência  aos  (às)  estudantes  matriculados  (as)  no  IFBA e  que  se

encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, podendo inseri-los (as), de acordo com

sua demanda e vagas disponíveis, em uma das modalidades de bolsas e/ou auxílios, observando o

perfil e necessidade dos (as) estudantes.

2 DAS MODALIDADES E VAGAS

2.1 A modalidade de bolsa ou auxílio em que o (a) estudante poderá estar inserido(a), inicialmente

será escolhida pelo (a) mesmo (a)  no ato da inscrição,  sendo definida após a entrevista  social,

levando em consideração sua situação socioeconômica, acadêmica e a demanda apresentada, assim

como o número de vagas e o orçamento disponível por modalidade.

2.2 Por este Edital serão ofertadas Bolsas e Auxílios, distribuídos entre as modalidades do PAAE

indicadas a seguir:

MODALIDADE DE
BOLSA E AUXÍLIO

DESCRIÇÃO PÚBLICO ALVO

AUXÍLIO CÓPIA E
IMPRESSÃO

Disponibiliza  cópias  e  impressões  para  os  estudantes
bolsistas  com  o  objetivo  de  contribuir  com  os  materiais
didáticos específicos do seu curso e seus estudos.  Serviço
disponível na reprografia do  Campus, sendo a cota mensal
de 70 (setenta) cópias e 30 (trinta) impressões. O horário e
critério de atendimento são de responsabilidade exclusiva da
reprografia do Campus.

INTEGRADO
SUBSEQUENTE

SUPERIOR

ALMOXARIFADO
SOCIAL

Disponibiliza  material  de  desenho  técnico  e  itens  do
fardamento escolar com o objetivo de contribuir para melhor
desenvolvimento das atividades escolares do estudante. 
Os itens são autorizados pelo Serviço Social, condicionados
a entrevista social e entregues pelo Almoxarifado Social em
um único atendimento. Apenas um item pode ser liberado
por estudante por ano letivo. 

INTEGRADO
SUBSEQUENTE

SUPERIOR

AUXÍLIO TRANSPORTE
MUNICIPAL

Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com
custeio  do  deslocamento  do  estudante  no  trajeto
DOMICÍLIO – IFBA -  DOMICÍLIO. Terão prioridade  os
estudantes  cujos  municípios  de  domicílio  não  oferecem
transporte escolar até o IFBA. O auxílio será de até 20% do
salário  mínimo  vigente  para  estudantes  que  residem  em
Jacobina e  até 30% do salário mínimo vigente para os que
residem em outro município ou distritos. 

INTEGRADO
SUBSEQUENTE

SUPERIOR
AUXÍLIO TRANSPORTE

INTERMUNICIPAL

AUXÍLIO MORADIA

Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com
despesas  mensais  referentes  à  moradia  do  (a)  estudante
oriundo de município distinto da localidade do campus e/ou
que  seja  natural  do  município,  desde  que  a  convivência
sociofamiliar implique em risco pessoal e social.
O valor deste auxílio não, necessariamente, cobrirá o total de
gastos  com  moradia,  sendo  o  custo  excedente  de  inteira
responsabilidade do(a) estudante e/ou familiares. 
Será exigido mensalmente o recibo de aluguel.

INTEGRADO
SUBSEQUENTE

SUPERIOR



AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO

Subsidia uma refeição diária  ao  (a)  estudante selecionado
(a),  por  meio  da  disponibilização  do  recurso  financeiro
equivalente às refeições  (almoço ou jantar)

INTEGRADO
SUBSEQUENTE

SUPERIOR

BOLSA DE ESTUDO

Disponibiliza  auxílio  financeiro  mensal  com  vistas  a
contribuir para um melhor desenvolvimento das atividades
acadêmicas  do  estudante  que  deverá  participar  do
acompanhamento pedagógico, das atividades de monitoria,
atendimentos do professor, dentre outras. Serão priorizados
nesta bolsa os estudantes que estejam cursando o primeiro
ano.

INTEGRADO

BOLSAS VINCULADAS
AOS PROJETOS DE

INCENTIVO A
APRENDIZAGEM –

PINA

Disponibiliza  auxílio  financeiro  e  insere  o  estudante  em
projetos de Incentivo à Aprendizagem a serem 
desenvolvidos  por  servidores  (docentes  ou  técnicos
administrativos) no IFBA – Campus Jacobina. O estudante
deve ter condições acadêmicas de cumprir uma carga horária
de atividades de até 12h semanais.

INTEGRADO
SUBSEQUENTE

SUPERIOR
(não  estando  no
primeiro  ano  ou
semestre letivo)

2.3 O quantitativo de bolsas e auxílios será definido de acordo com o recurso financeiro destinado

ao PAAE, bem como de acordo com a demanda apresentadas pelos estudantes. Somente após as

entrevistas sociais será divulgado o número de bolsas e auxílios.

3 VIGÊNCIA

3.1 O tempo de duração das bolsas e auxílios dependerá da disponibilidade financeira e do término

do ano letivo. Desta forma, estimamos o recebimento dos recursos a partir do mês de julho até o

último mês do ano letivo de 2019, sendo concedidos no período de 08 (oito) meses, exceto Auxílio

Moradia que será concedido por 09 (nove) meses, podendo ser revisto conforme o item 2.3 deste

edital;

3.2 O período de duração da concessão dos auxílios/bolsas está vinculado à: demanda de candidatos

(as)  inscritos  (as);  a  disponibilidade  da  matriz  orçamentária  e  financeira  do  IFBA –  Campus

Jacobina  para  o  ano  de  2019;  ao  término  do  processo  seletivo  do  PAAE/2019;  ao  calendário

acadêmico do IFBA – Campus Jacobina – 2019.

3 DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO E INSCRIÇÃO:

I  –  O (a)  estudante  deve  estar  matriculado (a)  e  frequentando regularmente  um dos cursos  da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (integrado/subsequente) ou do Ensino Superior;

II  –  O  estudante  deve  estar  em  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica,  considerando  os
seguintes aspectos pessoais e familiares:

a) renda mensal  per capita1,  isto é, por pessoa, igual ou inferior a um salário mínimo e meio

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.



vigente  (R$1.497,00),  conforme disposto  no  decreto  do  Programa  Nacional  de  Assistência

Estudantil/PNAES nº 7.234, de 19.07.20103;

b) contexto  das  relações  familiares,  no  que  tange  ao  arranjo  familiar,  número  de  membros,

situação de violência, conflitos familiares e processos judiciais, dentre outros; 

c) situação habitacional, referente à estrutura, localização, financiamento, dentre outros;

d)  participação em Programas Sociais do Governo e serviços socioassistenciais;

e)  situação que afete a saúde do estudante ou membro (s) da família, comprovada por meio de

atestados  médicos,  bem  como  comprovantes  de  despesas  com  medicamentos,  exames  e

consultas;

f) histórico  acadêmico,  considerando  defasagem  idade-série,  interrupção  do  processo  de

escolarização, nível de escolaridade, natureza da escola de origem, recebimento de bolsas de

estudo.

4 DAS INSCRIÇÕES E RENOVAÇÕES DO PAAE 2019

O processo seletivo do PAAE 2019 tem procedimentos diferentes para alunos que já eram bolsistas

em 2018 e para alunos que estão se inscrevendo pela primeira vez por serem ingressos em 2019, ou

que nunca se inscreveram ou não foram contemplados em nenhuma bolsa ou auxílio em 2018 e/ou

anos anteriores.

4.1 As Renovações dos estudantes que foram bolsistas em 2018, se darão nas seguintes etapas

obrigatórias, a saber:

           4.1.1  Preenchimento do formulário socioeconômico On-line, disponível no site do IFBA 

– Campus Jacobina. Devem ser preenchidas todas as informações solicitadas pelo formulário

socioeconômico do sistema PAAE;

4.1.2 Entrega dos Documentos em envelope lacrado: após preenchimento do formulário

no sistema, as respectivas respostas serão encaminhadas para o e-mail do (a) candidato(a),

que  deverá  acessá-lo  e  imprimir  o  formulário  devidamente  preenchido.  Os  estudantes

deverão comparecer a sala do Serviço Social, no setor Multidisciplinar, e entregar cópia de

todos os documentos comprobatórios (deverão apresentar documentos atuais referentes as

despesas familiares, renda per capita e comprovante de matrícula 2019), conforme Anexo I

do Edital, acompanhados da ficha de composição familiar  -  Anexo II e das declarações

solicitadas –  Anexo III, do presente Edital, em envelope A4 lacrado e identificado com o



nome do estudante, curso e turma. O horário de entrega da documentação e formulários para

inscrição/cadastramento ou recadastramento obedecerá rigorosamente o horário de trabalho

da servidora Assistente Social do IFBA Campus de Jacobina – (segunda as sextas-feiras: das

10h  às 14h e  das 16h às  20h);

4.1.3 Análise documental: Todos os inscritos que apresentarem a documentação dentro do

prazo  estabelecido  e  em  conformidade  com  as  orientações  desse  Edital,  terão  seus

documentos analisados pela assistente social do Campus Jacobina.; 

a) Em hipótese alguma os documentos serão devolvidos, mesmo se houver desistência do

processo de inscrição.

4.1.4 Visita domiciliar, caso seja necessário;

4.1.5 Resultado final  por ordem de classificação e por bolsa/auxílio,  de acordo com as

vagas disponíveis.

4.2  Inscrições  para  os  estudantes  novatos  (2019)  e  para  os  veteranos  (que  nunca  se

inscreveram em anos anteriores ou que foram desligados do PAAE 2018), se darão a partir das

seguintes etapas obrigatórias, a saber:

4.2.1  Preenchimento do formulário socioeconômico On-line, disponível no síte do IFBA

–  Campus  Jacobina.  Devem  ser  preenchidas  todas  as  informações  solicitadas  pelo

formulário socioeconômico do sistema PAAE;

4.2.2 Entrega dos Documentos em envelope lacrado: após preenchimento do formulário

no sistema, as respectivas respostas serão encaminhadas para o e-mail do (a) candidato(a),

que  deverá  acessá-lo  e  imprimir  o  formulário  devidamente  preenchido.  Os  estudantes

deverão comparecer a sala do Serviço Social, no setor Multidisciplinar, e entregar cópia de

todos os documentos comprobatórios, conforme Anexo I do Edital, acompanhados da ficha

de composição familiar  - Anexo II e das declarações solicitadas - Anexo III, do presente

Edital, em envelope A4 lacrado e identificado com o nome do estudante, curso e  turma.  O

horário de entrega da documentação e formulários para inscrição/cadastramento ou

recadastramento obedecerá rigorosamente o horário de trabalho  da servidora Assistente

Social do IFBA Campus de Jacobina – (segunda as sextas-feiras: das 10 h às 14 h e das 16 h

às 20 h);

5.2.3 Análise documental: Todos os inscritos que apresentarem a documentação dentro do 

prazo  estabelecido  e  em  conformidade  com  as  orientações  desse  Edital,  terão  seus  

documentos analisados pela assistente social do Campus Jacobina.; 

a) Em hipótese alguma os documentos serão devolvidos, mesmo se houver desistência do



processo de inscrição.

5.2.4 Entrevista social:  agendada no momento da entrega da documentação e realizada  

exclusivamente por profissional de Serviço Social do campus Jacobina com o estudante;

5.2.5 Resultado final  por ordem de classificação e por bolsa/auxílio,  de acordo com as

vagas disponíveis.

É vedada a entrega de documentação na recepção ou em outros setores, exceto sob orientação

da Assistente Social.

Em  caso  de  dúvida  sobre  o  preenchimento  do  Formulário  Socioeconômico  e  sobre  a

documentação necessária, procurar o Serviço Social, no setor MULTIDISCIPLINAR, ou por

meio de contato telefônico (74) 3621-8718.

5 DAS ETAPAS E CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

5.1 Este Edital está constituído das etapas abaixo descritas:

GRUPO ETAPA PRAZO LOCAL

RENOVAÇÃO:

ESTUDANTES 

BOLSISTAS EM

2018

Publicação do Edital 13 de março de 2019
Site  do  IFBA/Jacobina  e
Mural de entrada 

Divulgação A partir de 11 de março
de 2019

Publicação  de  avisos  nos
murais  do  IFBA e  panfletos
que  serão  deixados  na
recepção.

Inscrição
On-Line/Renovação

15 de março a 31 de
março de 2019

Site do IFBA/Jacobina

Entrega de Documentos 18 de março a 01 de
abril de 2019

Sala  do  Serviço  Social  –  no
setor Multidisciplinar
Horário: 10h  às 14h -  16h às  20h

ESTUDANTES

VETERANOS QUE

NÃO FORAM

BOLSISTAS EM

2018 E EM OUTROS

ANOS

Publicação do Edital 13 de março de 2019 Site  do  IFBA/Jacobina  e
Mural de entrada 

Divulgação A partir de 11 de março
de 2019

Publicação  de  avisos  nos
murais  do  IFBA e  panfletos
que  serão  deixados  na
recepção.

Inscrição On-Line 15 de março a 31 de
março de 2019

Site do IFBA/Jacobina

Entrega de Documentos 18 de março a 01 de
abril de 2019

Sala  do  Serviço  Social  –  no
setor Multidisciplinar
Horário: 10h  às 14h -  16h às  20h

Entrevista Social
22 de abril a 11 de maio

de 2019
Sala  do  Serviço  Social  –  no
setor Multidisciplinar
Horário: 10h  às 14h - 16h às  20h



ESTUDANTES

NOVATOS  2019

Publicação do Edital 13 de março de 2019
Site  do  IFBA/Jacobina  e
Mural de entrada 

Divulgação A partir de 11 de março
de 2019

Oficina  do  Projeto  Acolhe;
Publicação  de  avisos  nos
murais  do  IFBA;  Panfletos
que  serão  entregues  na  aula
inaugural.

Inscrição On-Line 01 a 28 de abril de
2019

Site do IFBA/Jacobina

Entrega de Documentos 22 de abril a 11 de maio
Sala  do  Serviço  Social  –  no
setor Multidisciplinar
Horário: 10h  às 14h - 16h às  20h

Entrevista Social 13 de maio a 01 de
junho

Sala  do  Serviço  Social  –  no
setor Multidisciplinar
Horário: 10h  às 14h -  16h às  20h

PARA TODOS OS

GRUPOS

Divulgação dos
Resultados 

A partir de 15 de junho Mural  de  entrada  do
IFBA/Jacobina

Interposição de Recurso De 18 a 20 de junho de
2019

Sala  do  Serviço  Social  –  no
setor Multidisciplinar

Resultado do Recurso 28 de junho Sala  do  Serviço  Social  –  no
setor Multidisciplinar

5.2 É de inteira responsabilidade do (a) estudante e dos seus responsáveis, o acompanhamento e

cumprimento dos prazos constantes no Edital;

5.3 O cronograma poderá sofrer alterações conforme a demanda apresentada.

6 DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO SOCIAL E DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 Caberá ao Serviço  Social  a  análise  da condição/situação de vulnerabilidade social  dos  (as)

estudantes, observando os aspectos indicados no item 3 deste Edital.

6.2 A avaliação compreenderá a análise das informações prestadas no Formulário Socioeconômico,

na  documentação  comprobatória  apresentada  e  na  entrevista  social.  Estarão  dispensados  da

entrevista  social,  apenas,  os  estudantes  de  renovação  (que  foram  bolsistas  em  2018).  O  (a)

estudante, quando entregar a documentação, deverá agendar com a assistente social sua entrevista.

Se necessário, será realizada visita domiciliar sem agendamento.

6.3  A concessão  do  auxílio  e  bolsa  ocorrerá  mediante  classificação  socioeconômica.  Caso  a

demanda exceda ao número de vagas ofertadas, será criado um Cadastro de Reserva por ordem de

classificação.

6.4  No  decorrer  do  ano/semestre  letivo,  havendo  disponibilidade  financeira,  desistência  ou

desligamento de algum estudante, poderão ser convocado(as) os (as) estudantes em Cadastro de



Reserva selecionados (as) por meio deste Edital.

7 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

7.1 O (a) estudante inscrito (a) que desejar contestar o Resultado Parcial deve interpor recurso por

meio de Requerimento (Sala do Serviço Social – no setor Multidisciplinar), seguindo o Cronograma

do Edital.

7.2 Não serão aceitos como recursos a inclusão de documentos que deveriam ser apresentados pelo

(a) candidato (a) na etapa de inscrição do Processo Seletivo ou no período determinado pelo Serviço

Social após entrevista social, assim como a inserção de novos dados e/ou de membros da família.

7.3 Os recursos serão analisados em única instância, pelo Serviço Social, vedada a multiplicidade de

recursos pelo (a)  mesmo (a) candidato (a).

8 DO PAGAMENTO DAS BOLSAS E AUXÍLIOS

8.1 As bolsas e auxílios não terão pagamento retroativo aos meses que tiveram início o ano letivo.

8.2 Os estudantes contemplados com as bolsas e os auxílios terão que realizar abertura de conta

bancária. A conta deve ser do tipo  CORRENTE (de qualquer agência bancária),  POUPANÇA e

CONTA FÁCIL (da Caixa Econômica Federal). A abertura e manutenção da conta bancária é de

responsabilidade de cada estudante;

8.3 Contas de outras modalidades (divergentes do item 8.2) e/ou em nomes de terceiros não serão,

sob hipótese alguma, utilizadas para fins de pagamento do auxílio/bolsa;

8.4 Os alunos bolsistas devem ficar atentos aos prazos de pagamentos informados pelo Serviço

Social, visto que não há como definir data específica para o recebimento e não haver a possibilidade

de entrar em contato individualmente devido o quantitativo de estudantes bolsistas;

8.5  Caso  seja  identificada  a  não  realização  de  saque  da  bolsa  ou  auxílio  por  dois  meses

consecutivos, sem justificativa legal, implicará em suspensão ou desligamento do (a) bolsista;

 8.6 A não apresentação do recibo de pagamento do aluguel, até o dia 10 de cada mês, nos casos dos

bolsistas do Auxílio Moradia, implica em suspensão ou desligamento da bolsa, mediante avaliação

realizada pelo Serviço Social, não garantindo pagamento de retroativo.  

9 DAS CONDIÇÕES PARA PERMANÊNCIA NO PROGRAMA

9.1 O estudante selecionado terá acesso aos benefícios após participação obrigatória na primeira

reunião do Programa e após assinar  o  termo de compromisso referente à  sua bolsa/auxílio.  Os

menores  de  18(dezoito)  anos  devem  comparecer  acompanhados  dos  responsáveis.  Deve



complementar  dados  referentes  à  conta  bancária  em  seu  próprio  nome,  bem  como  outros

documentos de acordo com a modalidade de auxílio e/ou bolsa. A não participação implicará no

cancelamento da concessão do auxílio e bolsa. O (a) estudante bolsista do PAAE 2019 deve estar

ciente que as informações do Programa sempre serão divulgadas no mural físico da escola e no site

da Instituição, não podendo, portanto, alegar não ter conhecimento das informações;

9.2 Para permanência do estudante no Programa, a equipe de Serviço Social com a colaboração da

Equipe Técnico-Pedagógica, fará o monitoramento da frequência por meio das informações obtidas

no Conselho Técnico Pedagógico, nas Atas dos Conselhos Diagnósticos e Final e pelo SUAP;

9.3 Os (as) estudantes contemplados (as) com o PAAE/2019 deverão atender às chamadas para

participar de encontros técnicos individuais ou coletivos, bem como de atividades propostas pela

equipe multidisciplinar do Campus;

9.4 Para a permanência no PAAE é necessário ter matrícula e frequência regular (igual ou superior a

75%);

9.5 A permanência no Programa também está relacionada ao cumprimento das normas específicas

do PAAE 2019, por parte do estudante atendido e da sua condição socioeconômica;

9.6  Caso haja alteração de endereço e telefone, bem como condição de mudança de emprego ou

desemprego, o estudante fica obrigado a atualizar os dados junto ao Serviço Social, com risco de

suspensão ou desligamento, não garantindo pagamento de retroativo;

9.7  A qualquer  tempo  poderão  ser  efetuadas,  pelo  Serviço  Social,  novas  entrevistas,  visitas

domiciliares e/ou solicitação de documentação para acompanhamento da situação do (a) estudante

beneficiado (a) pelos auxílios/bolsas

10 DAS FORMAS DE INTERRUPÇÃO 
 

10.1  Ocorrerão  automaticamente  e  a  qualquer  tempo,  sem  prévio  aviso,  o  cancelamento  das

bolsas/auxílios do PAAE, nos seguintes casos: 

10.1.1. Na constatação e comprovação de omissão ou inveracidade de dados referentes à

realidade socioeconômica familiar;  

10.1.2. Evasão escolar e/ou abandono;  

10.1.3 Exercício domiciliar 

10.1.4. Trancamento da matrícula;  

10.1.5. Licença maternidade e licença saúde;  

10.1.6. Perda de direito a matrícula (Jubilamento);  

10.1.7. Conclusão do curso;  

10.1.8. Infrequência durante o curso, podendo ser chamado pelo Serviço Social e suspenso



do PAAE, estando com percentual de  frequência abaixo de 75%;   

10.1.9.  As  bolsas/auxílios  do  PAAE,  poderão  também  ser  interrompidas,  a  qualquer
momento, por solicitação do estudante.

11 DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1  Constatada  posteriormente  qualquer  irregularidade  na  documentação  e  nas  informações

prestadas pelo estudante no decorrer do processo de seleção, será anulado, a qualquer tempo, o

direito ao auxílio ou serviço com o qual foi contemplado;

11.2 O estudante que apresentar documentação falsa, terá seu processo encaminhado à Procuradoria

Jurídica do IFBA – PROJUR-IFBA, para que sejam tomadas as medidas relativas à ação penal

cabível;

11.3  O  (a)  estudante  que  receber  auxílio  estudantil  indevidamente  (omissão  de  informações,

desistência, evasão e afastamento não comunicados) deverá fazer devolução dos recursos recebidos

por meio da Guia de Recolhimento da União – GRU;

11.4 O  (a) estudante que sair da condição/situação de vulnerabilidade social, no período em que

estiver vinculado ao PAAE, deve informar a mudança ao Serviço Social do IFBA/Campus Jacobina;

11.5 O (a) estudante que fornecer informações para fins do Programa de Assistência Estudantil tem

garantia  de  total  sigilo  das  declarações  e  documentações  prestadas  ao  Serviço  Social  do

IFBA/Campus Jacobina;

11.6 O estudante, mesmo se declarando financeiramente independente, deverá também apresentar

documentação referente as pessoas que residem no mesmo imóvel;

11.7  A qualquer  tempo  poderão  ser  efetuadas,  pelo  Serviço  Social,  novas  entrevistas,  visitas

domiciliares  e/ou  solicitação  de  documentação  para  acompanhamento  da  situação  do  estudante

beneficiado pelos auxílios;

11.8 As divulgações referentes ao processo seletivo do PAAE 2019, serão feitas pelo sítio do IFBA

Campus  de  Jacobina  (www.jacobina.ifba.edu.br),  assim como  através  de  avisos  nos  murais  do

campus e nas aulas inaugurais.

11.9 Situações emergenciais ocorridas após o período de vigência deste Edital serão analisadas com

base na Política de Assistência Estudantil do IFBA.

Jacobina/BA, 13de março de 2019.

Beliato Santana Campos
Diretor Geral



ANEXO I

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

1. DOCUMENTOS DO CANDIDATO (APRESENTAR CÓPIAS):

1.1. Comprovante de matrícula;

1.2.Registro Geral – RG (Carteira de Identidade); 

1.3.CPF; 

1.4.Carteira de Trabalho e Previdência Social (Páginas de identificação – frente e verso – e último

registro do contrato de trabalho ou página em branco); 

1.5.Comprovante  de  residência  em  nome  do  estudante  ou  responsável  legal  (Comprovante  de

pagamento de água,  luz,  telefone ou recibo e contrato de aluguel);  caso não possua, apresentar

declaração conforme modelo disponibilizado no presente edital; 

1.6.Documentos  comprobatórios  de  benefícios  socioassistenciais  do  governo  (Programa  Bolsa

Família, Benefício de Prestação Continuada etc);

1.7.Laudo  Médico  atestando  deficiência  ou  doença  crônica  (se  houver  interesse  em  citar);

1.8.Comprovante de renda (candidatos maiores de 18 anos); 

1.9.Estudantes  com  pais  separados  deverão  apresentar  Termo/Sentença  de  divórcio  ou

reconhecimento e dissolução de união estável; caso não possua, apresentar declaração conforme

modelo disponibilizado no presente Edital;

2. DOCUMENTOS DE TODOS OS COMPONENTES FAMILIARES – INDEPENDENTE

DA IDADE (APRESENTAR CÓPIAS):

2.1.Registro Geral – RG (Carteira de Identidade); 

2.2.CPF; 

2.3.Carteira de Trabalho e Previdência Social (Páginas de identificação – frente e verso – e último

registro do contrato de trabalho ou página em branco); 

2.4.Documentos  comprobatórios  de  benefícios  socioassistenciais  do  governo  (Programa  Bolsa

Família, Benefício de Prestação Continuada etc.); 

2.5.Laudo  Médico  atestando  deficiência  ou  doença  crônica  (se  houver  interesse  em  citar);

2.6.Comprovante de renda e demais documentos comprobatórios do rendimento familiar (somente

para componentes da família maiores de 18 anos); 



3.  PARA  FINS  DE  COMPROVAÇÃO  DE  RENDA,  DO  CANDIDATO  E  DOS

COMPONENTES  DA  FAMÍLIA,  DEVERÃO  SER  APRESENTADOS  OS  SEGUINTES

DOCUMENTOS:

3.1Para trabalhadores assalariados - Contracheques dos três últimos meses;

3.2Para trabalhadores que exercem atividades rurais  -  Declaração de Imposto de Renda Pessoa

Jurídica  (IRPJ);  Quaisquer  declarações  tributárias  referentes  a  pessoas  jurídicas  vinculadas  ao

estudante  ou  a  membros  da  família,  quando  for  o  caso;  Declaração  de  rendimentos;  Última

notificação do ITR (antigo INCRA), se possuir imóvel rural; declaração de imposto territorial rural;

declaração  fornecida  pelo  contador  ou  órgão  da  área  contendo  identificação  do  proprietário,

identificação da propriedade, especificação quanto ao uso da terra (o que produz e qual a renda

mensal) e informar, caso seja proprietário da terra, se trata de fazendeiro ou sitiante; ou declaração

conforme modelo disponibilizado no presente Edital;

3.3Aposentados e pensionistas – declaração do INSS contendo número do benefício, do que se trata

o benefício e o valor do mesmo; extrato mais recente do pagamento de benefício que pode ser

retirado via internet; caso o aposentado/pensionista exerça alguma atividade remunerada, deverá

apresentar documentação comprobatória;

3.4Autônomos e profissionais liberais – Comprovante de declaração do Imposto de Renda; Decore,

quando for o caso; guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês,

compatíveis com a renda declarada; ou declaração conforme modelo disponibilizado no presente

Edital;

3.5Para trabalhadores desempregados – Carteira de Trabalho e Previdência Social com registro de

encerramento de contrato (dada baixa) e documento de rescisão do contrato de trabalho; documento

de recebimento de seguro desemprego (caso esteja recebendo); ou apresentação da declaração de

desempregado devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no presente edital;

3.6  Comprovante  de  recebimento  de  Pensão Alimentícia  ou  contribuição  financeira  –  Termo e

Sentença Homologados por Juiz ou Defensor Público; caso não possua, trazer recibos e/ou extrato

de conta bancária referente aos pagamentos; ou declaração conforme modelo disponibilizado no

presente Edital;

4.COMPROVANTE DE DESPESAS DA FAMÍLIA (APRESENTAR CÓPIAS): 

4.1 Recibos atualizados de água, luz telefone, internet etc.; 

4.2 Contrato de aluguel e recibo de pagamento atualizado;

4.3 Recibo de despesas escolares;

4.4 Recibos de despesas médicas, inclusive, plano de saúde;

4.5 Comprovante de financiamentos (imóveis, automóveis etc.).



ANEXO II





ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO DE ALUGUEL

Eu,.......................................................................................................................................................…………………….

RG.................................................................……………..CPF …………...........................................................................,

declaro, para fins de apresentação ao processo de análise socioeconômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia  da  Bahia,  Campus  Jacobina,  que  o(a)  estudante  e/ou  sua  família  representada  por

srº(a)................................................................................................................ reside(m) em imóvel de minha propriedade

localizado  no  endereço  (rua,  nº,  bairro,  cidade/

UF)..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................na condição de inquilino desde ______/_____/_____ até a pre-

sente data. 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME: ........................................................................……….. MATRÍCULA.....……………………………….........

(Cidade/UF) ___________________________, _____ de ______________ de 2019.

____________________________________________
Assinatura do(a) declarante

Anexar, obrigatoriamente, a cópia do RG do(a) Declarante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO DE RENDA 
PARA TRABALHADORES INFORMAIS OU AUTÔNOMOS

Eu, ..................................................................................................................................…………………….....................

RG: ......................................................................………….... CPF: ..…………...................................................,...........

declaro  sob  as  penas  das  Leis  Civil  e  Penal  que  exerço  atividade  informal  ou  autônoma  na  função

de:  ....................................................................................……………………………………………………………….

com rendimento mensal aproximado de R$ ..................................................................................…………………………

(    ) Não possuo endereço comercial fixo.

(    ) Endereço comercial: ......................................................................................................................

nº: ..................................... Cidade/UF:.................................................................................................. 

telefone: (.........) ......................................................... (.........) .............................................................. 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME: .............................................................…………………..…... MATRÍCULA…………..…………...................

(Cidade/UF) __________________________________, _____ de _____________ de 2019.

________________________________________________
Assinatura do(a) declarante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA

Eu,  ______________________________________________________________________,  inscrito  (a)  no  CPF  nº

____________________________________  e  no  RG  nº  _____________________________________,  (profissão)

______________________________,  residente  e  domiciliado(a)  no  endereço  (Rua,  nº,  bairro,  cidade,

estado)__________________________________________________________________________________________

_  _____________________________________________________________________________________________,

declaro contribuir financeiramente com o repasse mensal, aproximado, de R$ ________________, visando colaborar

com  as  despesas  do(a)  estudante  e/ou  do  núcleo  familiar,  representado  por  (nome  e  CPF)

_______________________________________________________________________________________________.

Assumo  a  responsabilidade  de  informar  imediatamente  ao  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia/

IFBA,Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME: ..................................................................................................... MATRÍCULA............………………………….

(Cidade/UF) ___________________, _____ de ______________ de 2019.

_________________________________________________

Assinatura do(a) declarante

Anexar, obrigatoriamente, a cópia do RG do (a) Declarante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO
DESEMPREGADO COM CARTEIRA DE TRABALHO RETIDA PELO EMPREGADOR

Eu, .......................................................................................................................................................…………………..…

RG: ..............................................................……………....... CPF: .................................................,..................………....

declaro  sob  as  penas  das  Leis  Civil  e  Penal  que  minha  Carteira  de  Trabalho

nº:  ..............................................................................encontra-se  retida  para  fins

de  ...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................……………pela empresa abaixo citada:

DADOS DA EMPRESA

Nome: ...............…………………………………………….................................................................................................

Endereço: .........……………………………………………..................................................................................................

Fone: (.........) ………………………........................................... (.........) ......................................…………………...........

Declaro, ainda, que a referida atividade foi exercida até _______/_______/_______ (Somente, quando for o caso).

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME: ............................................................................................MATRÍCULA......…………………….......................

(Cidade/UF) ____________________, _____ de ______________ de 2019.

_______________________________________
Assinatura do(a) declarante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO

Eu, ...............................................................................……………………..................................................................…....

RG: ................................................…………...................... CPF: .............………….........................................,................

declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que não recebo atualmente salários, proventos, pensões, aposentadorias, co-

missões, pró-labore, rendimentos do trabalho informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio e quaisquer

outros.

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME: ....................................................................…………........ MATRÍCULA……………………………...............

(Cidade/UF) ____________________, _____ de _____________ de 2019.

________________________________________
Assinatura do(a) declarante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO

Eu, ..............................................................................................................................…………………................................

RG: ................................................................…………...... CPF: .............……........…......................................................,

declaro  sob  as  penas  das  Leis  Civil  e  Penal  que  estou  cedendo  meu  imóvel  localizado  no

Endereço: ...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................……………………………………..

Nº:........………………Bairro:…………….........................Cidade/UF:………………………desde _____/_____/_____.

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal  de Educação,  Ciência e Tecnologia da

Bahia/IFBA, Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO (A) ESTUDANTE

NOME: ........................................................................…………….... MATRÍCULA.....…………………………..........

(Cidade/UF) ____________________________________ de ______________ de 2019.

____________________________________
Assinatura do(a) declarante

Anexar, obrigatoriamente, a cópia do RG do(a) Declarante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO DE IMÓVEL COMPARTILHADO

Declaro, para fins de apresentação ao processo de análise socioeconômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia  da  Bahia,  Campus Jacobina,  que  compartilho  com  (nome  do  (a)  estudante)

…..........................................................................................……………………………………………………………….,

Matrícula.................………………………………………………………………..……………..o  imóvel  localizado  no

Endereço:………………...............................................................................................……………………..Nº:...............

Bairro:...............……….......................... Cidade/UF:....…….................................................CEP…............……...........….

NOME COMPLETO DO (A) DECLARANTE RG CPF
DESEMBOLSO

MENSAL
(R$)

ASSINATURA

1.

2.

3.

4.

5.

Anexar, obrigatoriamente, a cópia do RG do(a)s Declarante(s)

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

(Cidade/UF) ___________________, _____ de ______________ de 2019.

___________________________________________________________

Assinatura do(a) estudante ou responsável legal



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO IMÓVEL OCUPADO IRREGULARMENTE

Eu, …………………….............................................................................................................................................….........

RG: .....................................................……………............ CPF: .......................…....………....................................,.........

declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que o imóvel em que resido desde ________/_______/_______, encontra-se

irregular.  Esse  imóvel  não  tem  escritura  ou  contrato  de  compra  e  venda  e  localiza-se  no

Endereço: ......................................................................................................................................……………………......

Nº: ........……...........Bairro: .............…………................................. Cidade/UF:..………...................................................

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME:.......................................................................………….....MATRÍCULA..…………….......................................

(Cidade/UF) __________________,____de _________________de 2019.

___________________________________________________
Assinatura do(a) declarante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO 
DE NÃO POSSUIR CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Eu,  _____________________________________________________________________________________,

inscrito(a) sob CPF N.º ______________________________, declaro, para fins de apresentação ao processo de análise 

socioeconômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que não possuo Carteira de Trabalho

e Previdência Social (CTPS).

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME:.................................................................................……………..............MATRÍCULA.....……………...............

(Cidade/UF) _____________________, _____ de ______________ de 2019.

___________________________________________________
Assinatura do(a) declarante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,  __________________________________________________________________________________________,

inscrito (a) sob o CPF nº _______________________, declaro, para fins de apresentação ao processo de análise socioe-

conômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Jacobina, que recebo pensão ali-

mentícia, no valor de R$_________________________________________________________ mensal, do(a) Sr.º(a)

_______________________________________________________________________________________________.

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME: ...............................................................................……………….......MATRÍCULA.......………….....................

(Cidade/UF) __________________,_____ de ______________ de 2019.

__________________________________________________
Assinatura do(a) declarante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO

Eu,  _____________________________________________________________________________________,

inscrito(a)  sob  o  CPF_____________________________________,  RG ___________________________________,

declaro  sob  as  penas  da  lei,  que  me  encontro  separado(a)  maritalmente  de  (nome  do  cônjuge)

______________________________________________________________, desde ______________________ (data).

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e   Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME: .............................................................................……………................. MATRÍCULA....……………................

(Cidade/UF) _____________________, _____ de ______________ de 2019.

________________________________________________

Assinatura do Declarante 

Testemunhas:
1. __________________________________________________                 ___________________________________
                (nome por extenso)                                                                                                      (assinatura)
Identidade nº ___________________ _______________                             CPF nº_______._______._______-_______

2. ________________________________                                                    ____________________________________
                (nome por extenso)                                                                                                       (assinatura)
Identidade nº __________________ _____________                                  CPF nº_______._______._______-_______



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS

Eu, ........................……………………...............................................................................................................................

RG: ..........................................……………........................ CPF: ........……….............................................,....................

declaro  sob  as  penas  das  Leis  Civil  e  Penal  que  exerço  a  função  de  trabalhador  rural  no

endereço.............................................................................................................................................nº.................................,

cidade:  .............................................  UF..............  telefone(  )......................................

Celular(.........)  ..............................................Com  essa  atividade  tenho  um  rendimento  mensal  aproximado  de

R$ ........................................................................................................................…………………………………………...

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME: .....................................................................…………………………..... MATRÍCULA.............………………

(Cidade/UF) ____________________, _____ de _____________ de 2019.

________________________________________
Assinatura do(a) declarante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/JACOBINA
DIRETORIA DE ENSINO

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

Eu,_____________________________________________________________________________________________,

inscrito  (a)  sob  o  CPF_________________________________RG______________________________,

e_______________________________________________________________ (nome do cônjuge), inscrito sob o CPF

___________________________________, RG _______________________________, declaramos,  sob as penas da

lei, que convivemos em União Estável desde _________________________________ (data), de natureza familiar, pú-

blica e duradoura com o objetivo de constituição de família, nos termos dos artigos 1.723 e seguintes do Código Civil.

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA,

Campus Jacobina, alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.

DADOS DO(A) ESTUDANTE

NOME: ..........................................................................………................ MATRÍCULA……………….................

(Cidade/UF) _________________________,__________de ______________________ de 2019.

____________________________                                    _____________________________
1º Declarante (assinatura)                                                                   2º Declarante (assinatura)

Testemunhas:
1. __________________________________                 _______________________________

                   (nome por extenso)                                                             (assinatura)
Identidade nº ___________________                               CPF nº_____._____._____-_____

2. _________________________________                       _______________________________
                   (nome por extenso)                                                             (assinatura)

Identidade nº __________________                                    CPF nº_____._____._____-_____


