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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 001/2020 de 24 de abril de 2020.

Retificado em 24 de abril de 2020

Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial – COVID/19

  

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA/IFBA - CAMPUS JEQUIÉ, no uso das suas atribuições, torna público o presente Edital de
abertura do Processo de Seleção Simplificada para concessão do auxílio financeiro estudantil emergencial,
conforme a RESOLUÇÃO CONSUP/IFBA Nº 08, DE 17 DE ABRIL DE 2020, com a finalidade de
estender  assistência aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica do IFBA/Jequié,
agravada pelos impactos causados pela pandemia do COVID-19.

 

 1. DO PÚBLICO ALVO

1.1. Este edital é destinado aos estudantes devidamente matriculados e que já frequentam os cursos do
IFBA/Campus Jequié no ano letivo de 2020, que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica do
IFBA/Jequié, agravada pelos impactos causados pela pandemia do COVID-19;

Parágrafo único: Os estudantes que foram atendidos pelo Programa de Assistência e Apoio ao
Estudante – PAAE 2019 e se encontram matriculados no ano letivo 2020 NÃO PRECISAM SE
INSCREVER, pois estão automaticamente selecionados para receber o auxílio estudantil
emergencial.

 

2. VALOR E PERÍODO DE VIGÊNCIA DO AUXÍLIO ESTUDANTIL EMERGENCIAL

Para os (as) estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que tiverem sua solicitação de
auxílio financeiro emergencial deferida pelo Serviço Social, o valor do auxílio financeiro será de R$
100,00 (cem reais) até 200,00 (duzentos reais) mensais, sendo realizado o pagamento pelo período de até
três meses. A execução do Auxílio poderá ser prorrogada em caso de continuidade da situação de
calamidade pública, ocasionada pela Pandemia do COVID/19 e o Campus disponha de orçamento
para liquidar o pagamento dos auxílios. De igual forma, também pode ser suspenso, se retomada as
aulas e reestabelecido os programas ordinários de Assistência Estudantil.

 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica poderão solicitar o auxílio estudantil
emergencial, exceto os estudantes que foram contemplados pelo PAAE 2019, mediante o
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preenchimento do formulário de inscrição e envio dos documentos solicitados (via site do IFBA Jequié);

3.2. As inscrições ocorrerão no período de 24 a 30/04/2020, sendo que não serão aceitas inscrições fora
dos prazos estabelecidos pelo Edital.

3.3. O processo seletivo do auxílio estudantil emergencial se dará a partir das seguintes etapas
obrigatórias:

3.3.1. Preenchimento do formulário socioeconômico, disponível em: https://portal.ifba.edu.br/jequie ;

3.3.2. Envio dos documentos solicitados via site, disponível em: https://portal.ifba.edu.br/jequie

3.3.3. Análise documental, que será realizada pelo Serviço Social do IFBA/Campus Jequié, de todos os
inscritos que apresentarem a documentação dentro do prazo estabelecido e em conformidade com as
orientações desse edital.

 

4. DOS REQUISITOS E PRIORIDADES

4.1. O auxílio financeiro estudantil emergencial será destinado aos estudantes regularmente matriculados
no ano letivo 2020 em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio ou Ensino Superior do
IFBA Campus Jequié e que estejam m situação de vulnerabilidade socioeconômica e agravada pelos
impactos causados pela pandemia do COVID-19;

4.2. Terão prioridade estudantes que:

4.2.1. Cursaram a etapa anterior de ensino (fundamental, no caso dos estudantes integrado e médio, no
caso dos estudantes do subsequente e superior) em escolas públicas ou privada com bolsa integral;

4.2.1.1.  Para os estudantes oriundos de escola particular, que tenha sido bolsista integral, deverá ser
apresentado documento comprobatório (declaração ou similar);

4.2.2. Pertencer à família em situação de vulnerabilidade socioeconômica com renda familiar per capta de
até um salário mínimo e meio vigente (Conforme estabelecido pelo PNAES – Decreto 7.234/2010);

4.2.3. A família possua cadastro ativo e atualizado no CADÚNICO e seja beneficiária de algum
Programa Social do Governo Federal;

4.2.4. Não tenha concluído formação técnica ou graduação em qualquer instituição de ensino pública,
privada ou similar.

 

5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

5.1. Após preenchimento do formulário de inscrição o estudante deverá anexar os seguintes documentos
(formato PDF / JPG / JPEG e legível):

5.1.1 Documento de identificação com foto do estudante e do responsável legal, caso o estudante seja
menor de idade (RG / CTPS / passaporte / carteira profissional ou habilitação);

5.1.2 CPF do estudante;

5.1.3 Certidão comprobatória do Cadúnico com NIS, que poderá ser acessado no endereço:
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/;

5.1.4. Para os estudantes cujas famílias não possuem cadastro no CADÚNICO, deverão enviar (formato
PDF / JPG / JPEG e legível): os documentos de renda, conforme a descrição abaixo, de acordo com a
situação dos membros do núcleo familiar (que residem com os discentes) maiores de 18 anos.

 

COMPROVANTES DE RENDA

(Documentos obrigatórios de acordo com a ocupação de cada membro do núcleo familiar

https://portal.ifba.edu.br/jequie
https://portal.ifba.edu.br/jequie
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
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maior de 18 anos)

ITEM SITUAÇÃO DOCUMENTOS
SOLICITADOS

1 Para assalariado(a)

Contracheque do último
mês (março) ou
declaração do
empregador (com
CNPJ), constando
cargo e salário mensal
atualizado (dos três
últimos meses).

2 Para autônomo(a) e/ou profissional liberal  

Pró-labore, declaração
do empregador ou
Declaração
Comprobatória de
Percepção de
Rendimentos –
DECORE emitido por
profissional contábil
referente aos
meses: (Jan/2020,
Fev/2020, Mar/2020)

3 Para Microempreendedores Individuais-MEI          

-Declaração Anual do
Simples Nacional do
MEI (DASN-SIMEI);

-Declaração de
Trabalho informal
constando a renda.
(Modelo disponível em
anexo)

4 Renda adquirida por meio de imóvel (eis) para aluguel e
arrendamentos de imóveis

Contrato de locação ou
arrendamento
acompanhado
comprovantes de
recebimentos referente
aos três últimos meses

5 Atividade rural (agricultura familiar de subsistência, trabalhador
rural) Pescador(a)/ garimpeiro(a)     

Declaração de
trabalhador
rural.(Modelo disponível
em anexo)
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em anexo)

6 Para desempregados(as)     
Declaração de
desemprego (Modelo
disponível em anexo)

7 Pensão alimentícia    

Comprovante de
recebimento ou
pagamento de pensão
alimentícia.

obs: Caso a pensão
alimentícia seja
informal, apresentar
declaração do
responsável onde
conste o valor recebido
ou pago.(Modelo
disponível em anexo)

8 Trabalhador(a)Informal/eventual(ambulante,sacoleiro,biscateiros,
diaristas e etc.)

Declaração de
trabalhador informal,
constando atividade
exercida e rendimento
médio mensal.(Modelo
disponível em anexo)

9 Funcionários(as) Públicos    
Contracheque do último
mês (março)

10 Bolsista,estagiário(a)e/ou Jovem Aprendiz  

Contrato de estágio ou
equivalente e
contracheque, quando
houver.

 

 

* Os modelos de declarações estarão disponíveis no site, caso seja necessário.

 

5.1.5 Dados bancários (foto do cartão bancário ou comprovante com dados bancários – válido apenas
conta corrente de qualquer banco “inclusive bancos digitais” ou conta poupança da Caixa Econômica
Federal);

 

5.1.5.1. Os pagamentos serão creditados EXCLUSIVAMENTE em conta bancária em nome do
estudante contemplado;
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5.1.6.  Para complementação da análise de vulnerabilidade socioeconômica, o Serviço Social poderá
solicitar outros documentos, que não estão listados na tabela acima, caso seja necessário.

 

6. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

6.1 Este Edital está constituído das etapas abaixo descritas:

             ATIVIDADE      PRAZO      LOCAL

Lançamento do Edital e
divulgação

   23/04/2020 Sítio do IFBA/Campus Jequié e
redes sociais

Inscrição e envio de
Documentos

24/04 a
30/05/2020
30/04/2020

Sítio do IFBA/Campus Jequié e
redes sociais

Divulgação do resultado 08/05/2020 Sítio do IFBA/Campus Jequié e
redes sociais

Pagamento do auxílio
financeiro estudantil
emergencial

Maio/2020  

OBSERVAR:

O item 2 do edital
Junho/2020

 

 

6.2.  É de inteira responsabilidade do(a) estudante e do(a) seu(sua) responsável o acompanhamento e
cumprimento dos prazos constantes no Edital;

6.3.  O cronograma poderá sofrer alterações conforme a demanda apresentada nas etapas.

 

 7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 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;

7.2 As informações prestadas serão inteiramente de responsabilidade do(a) estudante ou do(a) responsável
Estudantil do Campus Jequié;

7.3. A Direção Geral do Campus Jequié, junto com a Gestão de Assistência Estudantil – GAE, reserva-se
o direito de resolução dos casos omissos e das situações não previstas neste Edital;

7.4. Os estudantes e/ou responsáveis poderão encaminhar suas dúvidas acerca do processo seletivo
simplificado para o e-mail da Gestão da Assistência Estudantil - GAE do IFBA / Campus
Jequié: gae.jqe@ifba.edu.br .
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Jequié/BA, 23 de abril de 2020
 
 

 Luciano Pestana Santos
      Diretor Geral – IFBA Campus Jequié

      Portaria Nº 25 de 03/01/2020 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO PESTANA SANTOS, Diretor(a)
Geral, em 27/04/2020, às 10:54, 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 1460194 e o código CRC D610D73F.
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