
PREZADOS/AS ESTUDANTES,

Segue o resultado final dos auxílios digitais e emergencial do edital n. 07/2020. O total de inscritos
foram 1.975 estudantes e analisamos 403 recursos.

Ao verificar  o resultado,  observe seu nome,  os auxílios que solicitou no ato de inscrição e o
resultado:
- Deferido significa que irá receber todos os auxílios listados, conforme sua solicitação.

- Indeferido significa que faltou você enviar documentos e informações exigidas pelo edital.

INCLUSÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS PAAE:
Bolsistas que não se inscreveram e vão aderir as AENPE ainda podem solicitar inclusão enviando
e-mail até o dia 09/11 para a assistente social que acompanha seu curso (lista de contatos ao final
deste aviso).

Envie na mensagem as seguintes informações:
Nome completo
Curso
Matrícula
Motivo de não ter feito a inscrição
Quais auxílios tem interesse: Auxílio emergencial (R$ 200,00); Auxílio internet (R$ 60,00); Auxílio
aquisição/manutenção de equipamento (R$ 800,00)

ENVIO DE DADOS BANCÁRIOS:

Estudantes que não informaram os dados bancários para receber os auxílios devem enviar foto do
cartão ou print com dados bancários para o e-mail: gtpaeifba.ssa@gmail.com até o dia 09/11.

CADASTRO DE RESERVA:
Havendo condições orçamentárias,  divulgaremos posteriormente a inclusão de estudantes não
selecionados que estão em cadastro de reserva. 
As inscrições não serão reabertas. 

PREVISÃO DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS: 24/11/2020

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/11 a 23/12/2020
(Envio da nota fiscal da compra ou manutenção de equipamentos)

Cronograma atualizado:
ATIVIDADE PRAZO LOCAL

Resultado Final 06/11/2020 Sítio do IFBA

Emissão de folhas de 
pagamento

11/11/2020

Previsão de recebimento dos 
auxílios

24/11/2020

Período de prestação de contas
(auxílio equipamentos)

24/11 a 23/12/2020
Acesso  SUAP (login  e  senha
do estudante)

Em caso de dúvidas, contate a assistente social que acompanha seu curso:

Cursos Nível Médio/Integrado (Automação, Mecânica e Refrigeração):



E-mail: integrado.seso.eliana@gmail.com
WhatsApp: (71) 99925-2204 (Assistente social - Eliana Nascimento)

Cursos Nível Médio/Integrado (Geologia, Eletrônica e Edificações):
E-mail: integrado.seso.fabiana@gmail.com
WhatsApp: (71) 99170-8577 (Assistente social - Fabiana Ribeiro)

Cursos Nível Médio/Integrado (Eletrotécnica e Química):
E-mail: eletrotec.quim.seso@gmail.com
Assistente social - Vanessa Vilasboas)

Cursos de Nível superior e Nível Médio das formas subsequente e EJA/Integrado:
E-mail: sup.sub.eja.seso@gmail.com
WhatsApp: (71) 98362-6165 (Assistente social - Heide Damasceno)

Salvador, 06 de novembro de 2020

Comissão Local de Gestão da Assistência Estudantil do IFBA/Campus de Salvador


