
Olá estudante!

Segue o resultado preliminar do edital número 15/2021.
Verifique com atenção seus dados e o parecer, conforme informações da
legenda abaixo:

PARECER O QUE SIGNIFICA Nº
INSCRITOS

Classificado/a

Sua  inscrição  foi  analisada  e  você
possui  perfil  para  ser  selecionado/a,
mas ainda está pendente número de
vagas. Aguarde resultado final.

153

Não  analisado/a  por

falta de documentos

Não foi possível analisar sua inscrição
por  falta  de  documento.  Você  pode
acessar o SUAP e solicitar recurso até
dia 07/09/2021.

297

Não selecionado/a

Sua  inscrição não  foi  aprovada,  pois
enviou documentos incompletos para
comprovar  sua  situação  ou  não
atende aos requisitos do edital. Pode
solicitar recurso até dia 07/09/2021.

26

Estudante já é bolsista /

Renovar em 2022.1

Você não precisava se inscrever neste
edital,  pois já é bolsista do edital  nº
07/2021. Deve renovar em 2022.1

843

Não analisado/a Matrícula  em  curso  EAD.  Não
contemplado neste edital

02

TOTAL DE INSCRIÇÕES 1.321

Se precisar entrar com recurso, seguem os procedimentos:

1. Salve todos os documentos em arquivo único e formato PDF;

Os documentos válidos, conforme edital, são:
● Certidão  comprobatória  do  Cadúnico com  NIS,  que  poderá  ser

acessado  no  endereço:
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/.
Caso o estudante não disponha da Folha Resumo do Cadúnico, será
aceito  também  como  forma  de  comprovação  da  situação  de
vulnerabilidade  socioeconômica,  o  extrato  atualizado  do  Programa
Bolsa Família do estudante ou de seu responsável  ou Benefício de
Prestação Continuada – BPC, no qual constam o nome do beneficiário
e o valor do benefício.

● Histórico do nível  fundamental  (para os estudantes do nível  médio
integrado e integrado/EJA do IFBA) ou nível médio (para os estudantes
que cursam nível médio subsequente e nível superior no IFBA).

● CNIS do estudante, apenas aos estudantes maiores de 18 anos, dos
cursos semestrais do IFBA/Salvador (Nível Médio EJA/Integrado; Nível
Médio/Subsequente;  Nível  Superior).  Acesso  pelo  endereço
https://meu.inss.gov.br/central/#/login?redirectUrl=/  

● CNIS E Declaração de Imposto da/o responsável legal do estudante
que seja a/o principal provedor/a das despesas familiares Renda;

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


2. Escreva  uma  justificativa  que  explique  sua  situação  social  e
econômica familiar;

3. Envie recurso via SUAP de 04 a 07 de setembro de 2021.

O resultado final está previsto para: 10/09/2021.

Em caso de dúvidas, contate a assistente social responsável pela seleção do
seu curso neste edital nº 15/2021, conforme quadro abaixo:

CURSO ASSISTENTE
SOCIAL

CONTATO

Nível  Superior;
Subsequente e EJA

Heide Damasceno sup.sub.eja.seso@gmail.co
m

Integrado  (Química;
Eletrotécnica)

Integrado
(Eletrônica;
Edificações;
Geologia;
Automação;
Mecânica;
Refrigeração)

Eliana Nascimento integrado.seso.eliana@gmai
l.com

Comissão Local de Gestão da Assistência Estudantil
FBA/Campus de Salvador
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