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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 03/2020 de 07 de outubro de 2020.

 AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL E DE INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL 

CAMPUS SANTO AMARO

 

 

CONSIDERANDO que o Estado da Bahia decretou situação de emergência, em função do Novo
Coronavírus, nos termos dos Decretos nº 19.529, de 16 de março de 2020 e nº 19.550, de 19 de março de
2020;

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de
Assistência Estudantil – PNAES;

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 25, de 23 de maio de 2016 - Política de Assistência Estudantil do IFBA;

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 08, de 17 de abril de 2020, que Regulamenta a Concessão de Auxílio
Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial do IFBA, em razão da pandemia causada pelo COVID-19;

 

CONSIDERANDO a Resolução nº. 19, aprovada pelo CONSUP em 24 de agosto de 2020, que aprovou as
normas acadêmicas emergenciais e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial - AENPE
durante o período de suspensão das atividades presenciais, no âmbito do IFBA;

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 22 de 17 de abril de 2020, que versa sobre o Regulamento de Concessão
de Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, que modifica a resolução nº 08/2020;

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 23, que aprova o Regulamento de Concessão do Auxílio de Inclusão
Digital Emergencial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em razão da iminência
do início das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs) destinado aos (às) estudantes
do IFBA, em virtude da situação de excepcionalidade decorrente da pandemia do novo Coronavírus (Covid-
19).
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A Diretoria Geral do IFBA/Campus Santo Amaro, no uso de suas atribuições legais e  regimentais, por
meio da Comissão de Seleção e Execução do Auxílio Financeiro Estudantil e Auxílio Inclusão Digital
Emergencial torna público o edital do processo seletivo para Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial e
Auxílio de Inclusão Digital com a finalidade de estender a assistência aos

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e àqueles que não disponham de recursos
próprios ou familiares para acessar de modo remoto as Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais,
em função da excepcionalidade da pandemia do Coronavírus (COVID-19).

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente edital tem por objetivo cadastrar e selecionar, de forma simplificada, discentes regularmente
matriculados nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Ensino Superior no IFBA,
campus de Santo Amaro, para recebimento de Auxílio Emergencial e Auxílio Inclusão Digital Emergencial,
em razão da realização das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs), no contexto da
pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19).

1.2. O processo de seleção simplificada de que trata esse Edital será coordenado e executado pela Comissão
de Seleção e Execução do Auxílio Financeiro Estudantil e Auxílio Inclusão Digital Emergencial instituída
pela Portaria nº 28 de 21 de setembro de 2020.

1.3. No processo de análise, a Comissão de Seleção e Execução do Auxílio Financeiro Estudantil
Emergencial e Auxílio Inclusão Digital também poderá utilizar os  dados da pesquisa sobre condições de
acesso às Tecnologias de Informação, aplicada pelo  IFBA/Campus Santo Amaro, durante o período de
suspensão das atividades acadêmicas.

1.4. A assistente social do IFBA  Campus Santo Amaro, realizará a análise socioeconômica dos inscritos,
conforme a apresentação das informações apresentadas no formulário e documentação completa dentro do
prazo estabelecido e em conformidade com as orientações deste edital.

 

2- DA FINALIDADE DOS AUXÍLIOS E VALORES

A finalidade e os respectivos valores dos auxílios são:

2.1. Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial: tem a finalidade de estender a proteção social aos
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, agravada pelos impactos causados pela pandemia
da COVID-19, que por alguma questão não consigam suprir despesas que garantam a permanência e o êxito
nos estudos. Terá valor mensal de até meio salário mínimo disponibilizado por 3 meses (outubro, novembro e
dezembro do ano de 2020).

2.2. Dos Auxílios de Inclusão Digital: o Auxílio de Inclusão Digital Emergencial tem como finalidade
oportunizar o desenvolvimento e o acesso às Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs),
à integração pedagógica e às atividades acadêmicas por meio da inclusão digital ampliando as vivências, o
conhecimento e a rede de relações dos discentes envolvidos por meio remoto. O Auxílio de Inclusão Digital
Emergencial consiste em duas modalidades distintas sendo:

2.2.1. Auxílio de Inclusão Digital Emergencial modalidade de oferta de pacotes de dados ou serviço de
internet: (Tipo 1): tem a finalidade de destinar subsídio pecuniário para obtenção de pacote de dados de
internet. Terá valor mensal de R$ 60,00 (setenta reais) disponibilizado por 3 meses (outubro, novembro e
dezembro do ano de 2020).

2.2.2. Auxílio de Inclusão Digital Emergencial modalidade aquisição de equipamentos, manutenção
e/ou melhorias de equipamentos de informática (Tipo 2): tem a finalidade de destinar subsídio pecuniário
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para complementação e apoio na aquisição de equipamentos de informática e/ou manutenção de
equipamentos que o estudante já possua.

Parágrafo único: Este auxílio será pago em uma única parcela de valor entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e
R$ 1.000,00 (mil reais), conforme disponibilidade orçamentária do campus.             

2.3. O Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial e os Auxílios de Inclusão Digital Emergencial dos
tipos 1 e 2  poderão ser acumulados mediante disponibilidade orçamentária do campus e situação de
vulnerabilidade socioeconômica do/a estudante.

2.4  Os auxílios mencionados no item 2.3 poderão ser acumulados com outras modalidades de auxílios e
bolsas estudantis ou programas de ensino, pesquisa e extensão, mediante disponibilidade orçamentária do
campus.

2.5. Caso necessário, diante da evolução do contexto de pandemia e com a prorrogação das AENPEs para o
exercício civil 2021, poderão ser pagas novas parcelas para o auxílio TIPO 1 e o Auxílio Emergencial
Estudantil, condicionada à disponibilidade orçamentária do IFBA - Campus Santo Amaro ou suplementação
orçamentário-financeira para este fim.

2.6. Os aparelhos que poderão ser adquiridos mediante o uso do recurso do auxílio especificado no item 2.2.2
são: tablet, notebook, desktop, chromebook e outros aparelhos, recomendados pela DGTI/CGTI (conforme
Item 3 deste Edital) que atendam às condições de acompanhamento das AENPEs.

2.7. As especificações aqui contidas servem apenas como embasamento para a escolha do equipamento,
ficando a critério do estudante escolher outro aparelho com outras especificações, desde que não tenha
qualidade inferior à descrição sugerida no Item 3.

2.8. Caso o(a) estudante utilize o Auxílio Inclusão Digital Emergencial Tipo 2 para comprar equipamento de
informática pela internet é recomendável que optem por lojas ou sites confiáveis e que disponibilizam canais
de atendimentos aos clientes;

Parágrafo único: Para compras pela internet, verifique se no endereço eletrônico da página existe a sigla
"https".  Também, procure pelo ícone de um cadeado ou uma chave à esquerda do endereço da página. Se
sim, clique em cima do cadeado ou da chave e verifique se aparece uma mensagem informando que a
conexão é segura. Confira se a loja onde irá realizar a aquisição consta em listas de sites a serem evitados,
como a lista mantida pelo Procon de São Paulo http://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php.
Por fim, realize a aquisição em um site ou loja seguros. Evite computadores de lan houses, cybercafés e não
utilize uma rede wifi pública para fazer a compra, a fim de evitar a clonagem dos dados pessoais.

 

3 - DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Em relação aos equipamentos de informática a serem adquiridos com a modalidade de Auxílio de Inclusão
Digital Emergencial do Tipo 2, são indicadas, para melhor acompanhamento das AENPEs por parte do(a)
estudante, as seguintes especificações mínimas por categoria de equipamento:

Tablet: tela capacitiva com tamanho mínimo de 8 polegadas, com função multitoque (mínimo de 5
pontos simultâneos), com IPS (In-Plane Switching) e com resolução mínima de 1024x800;
processador com mínimo de 4 núcleos e velocidade de 1.3 Ghz ou superior; memória RAM com
capacidade mínima de 2 GB, armazenamento interno de 16 GB ou superior e armazenamento externo
mínimo de 32 GB através de cartão de memória do tipo MicroSD; câmera frontal com resolução
mínima de 1.3 megapixels; câmera traseira com resolução mínima de 2 megapixels; suporte a chip
SIM (Subscriber Identity Module); conectividade mínima: Wi-Fi, 3G ou superior, Bluetooth 4.0 ou
superior, fone de ouvido com microfone e micro USB (2.0 ou superior); Android como sistema
operacional, de versão 8 ou superior; bateria de 5000mAh ou superior e carregador bivolt; oferta de
garantia mínima de 6 meses pelo fabricante e/ou fornecedor a contar do recebimento; cabo micro USB
para transferência de dados e carregamento do dispositivo; manual em português;

http://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php
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Chromebook: processador com 2 ou mais núcleos; memória RAM com capacidade mínima de 4 GB;
disco de armazenamento interno com capacidade mínima de 16 GB; tela com tamanho mínimo de 11
polegadas e iluminação LED; teclado para digitação em português; touchpad; webcam integrada com
resolução mínima de 720p; conectividade mínima: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 ou superior, USB (2.0 ou
superior e em quantidade mínima de 2 entradas) e áudio (fone de ouvido e microfone); sistema
operacional baseado no núcleo Linux; bateria com mínimo de 2 células e carregador bivolt; oferta de
garantia mínima de 6 meses pelo fabricante e/ou fornecedor a contar do recebimento;
Notebook: processador com 2 ou mais núcleos; memória RAM com capacidade mínima de 2 GB;
disco de armazenamento interno com capacidade mínima de 150 GB; tela com tamanho mínimo de 15
polegadas e iluminação LED; teclado de layout ABNT2; touchpad; webcam integrada com resolução
mínima de 720p; conectividade mínima: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), Bluetooth 4.0 ou superior, USB (2.0
ou superior e em quantidade mínima de 2 entradas) e áudio (fone de ouvido e microfone); bateria com
mínimo de 3 células e carregador bivolt; oferta de garantia mínima de 6 meses pelo fabricante e/ou
fornecedor a contar do recebimento;
Computador desktop: processador com 2 ou mais núcleos; memória RAM com capacidade mínima
de 4 GB; disco de armazenamento interno com capacidade mínima de 150 GB; conectividade mínima:
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB (2.0 ou superior e em quantidade mínima de 4 entradas), VGA e áudio
(para entrada e para saída); monitor com tamanho mínimo de 15 polegadas, iluminação LED e
interface de conexão VGA (e/ou HDMI, desde que possa ser conectado); fone de ouvido e/ou caixa de
som bivolt; microfone; teclado de layout ABNT e com interface de conexão USB 2.0 ou superior;
mouse com interface de conexão USB 2.0 ou superior; webcam com resolução mínima de 720p e
interface de conexão USB 2.0 ou superior; alimentação bivolt; oferta de garantia mínima de 6 meses
pelo fabricante e/ou fornecedor a contar do recebimento.

 

4 - DAS INSCRIÇÕES

4.1. Poderão inscrever-se no processo seletivo para Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial e Auxílio de
Inclusão Digital Emergencial:

4.1.1. Estudantes do IFBA/Campus  Santo Amaro regularmente matriculados no ano letivo de 2019 e
semestre letivo 2019.2 em cursos presenciais de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Integrado,
Integrado/EJA, Subsequente) e de Nível Superior, e

4.1.2. Estudantes do IFBA/Campus Santo Amaro regularmente matriculados no ano letivo de 2020 e
semestre letivo 2020.1 em cursos presenciais de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Integrado,
Integrado/EJA, Subsequente) e de Nível Superior.

Parágrafo único: Os estudantes que estavam inseridos no Programa de Assistência e Apoio ao Estudante –
PAAE 2019 e no auxílio financeiro estudantil emergencial (2020) deverão submeter inscrição neste edital,
incluindo apenas as declarações em anexo conforme o(s) auxílio(s) pleiteado(s), ficando dispensados de
anexar os demais documentos.

4.2. Estudantes que desejam pleitear o auxílio digital, deverão declarar (Anexos I e/ou II) optar participar das
AENPEs do IFBA Campus Santo Amaro;

4.3. A inscrição se dará mediante o preenchimento de formulário online disponível na plataforma SUAP, no
endereço: https://suap.ifba.edu.br e envio dos documentos solicitados no Item 5 deste Edital.

4.4. Para acessar o formulário eletrônico disponível no SUAP, o(a) estudante utilizará como login o seu
número de matrícula e senha pessoal cadastrada pelo próprio estudante ou responsável.

4.5. O período de inscrição dar-se-á de 08/10/2020 a 13/10/2020

4.6.  Não serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos pelo Edital.

 

https://suap.ifba.edu.br/
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5 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

5.1. Após preenchimento do formulário de inscrição a (o) estudante deve anexar os seguintes documentos
(formato PDF ou imagem legível):

5.1.1. Certidão comprobatória do Cadúnico com NIS, que poderá ser acessado no endereço:
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/, no qual constam a composição familiar e renda per
capita.

5.1.2. 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, no qual constam o nome do beneficiário e o valor do
benefício, e/ou extrato do Benefício de Prestação Continuada – BPC;

5.1.3. Comprovação de Endereço do local atual de residência do(a) estudante através de conta do mês
corrente, sem exigência de pagamento (preferencialmente conta de energia), podendo, caso não haja
comprovante de endereço, o(a) responsável pelo núcleo familiar apresentar declaração de endereço que
poderá ser de próprio punho;

5.1.4. Declaração de Inclusão do Auxílio Digital (tipos 1 e 2) e/ou Declaração de Vulnerabilidade
Socioeconômica, atestando ciência das determinações previstas neste edital, conforme modelos especificados
nos anexos I; II; e/ou III.

Parágrafo único: No caso de estudante menor de 18 anos de idade as declarações também deverão ser
assinadas pelo responsável legal. Na impossibilidade de impressão destes anexos, fazer a declaração de
próprio punho e anexar ao formulário de inscrição (formato PDF ou em foto).

5.1.5. Dados bancários (foto da frente do cartão bancário ou comprovante com dados bancários). Atenção:
Na foto do cartão não deverá constar o código de segurança!

Parágrafo único: Caso o estudante seja contemplado nesta seleção e não possua conta bancária, deverá
providenciar abertura de conta imediatamente após a publicação do resultado, conforme descrito no item 8
deste edital.

 

6 - DAS PRIORIDADES

6.1. Na impossibilidade de atendimento de todos os (as) estudantes inscritos(as), serão utilizados critérios de
vulnerabilidade, tendo prioridade:

6.1.1. Estudantes inseridos(as) no PAAE 2019;

6.1.2. Estudantes classificados em situação de vulnerabilidade socioeconômica na análise técnico-social
deste processo seletivo, acompanhados pela CAPNE em razão da deficiência, nos termos da Lei
13.146/2015.

6.1.3. Estudantes selecionados(as) no Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial (edital nº
02/2020);

6.1.4. Estudantes que pertençam à família em situação de vulnerabilidade socioeconômica com renda
familiar per capita de até um salário mínimo e meio vigente (Conforme estabelecido pelo PNAES – Decreto
7.234/2010); possuir cadastro familiar ativo e atualizado no CADÚNICO; beneficiária de algum Programa
Social do Governo Federal;

Parágrafo primeiro: Por renda mensal per capita entende-se o valor total dos rendimentos, chamados de
renda bruta familiar, dividido pelo número dos integrantes que residem na mesma moradia.

Parágrafo segundo: No cálculo da renda bruta serão computados os rendimentos de qualquer natureza
percebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
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ou de arrendamento de bens móveis e imóveis.

6.1.5. Estudantes que tenham sido selecionados para ingresso no IFBA  por meio de cotas e do sistema de
reserva de vagas (Lei 12.711/2012).

6.1.6. Estudantes oriundos de escola privada que tenham cursado toda a etapa anterior de ensino
(FUNDAMENTAL, no caso dos estudantes dos cursos integrados e integrado/EJA, e MÉDIO no caso dos
estudantes do superior) com bolsa integral;

6.1.7. Estudantes em acompanhamento social realizado pela assistente social do IFBA/Campus  Santo
Amaro.

6.2. A Assistente Social responsável pela análise técnica poderá consultar informações nas bases de dados de
Programas Sociais do Governo Federal para subsidiar a análise da situação socioeconômica do estudante.

6.3. A concessão dos auxílios previstos neste edital ocorrerá mediante classificação socioeconômica. Caso a
demanda exceda ao número de vagas ofertadas será criado um Cadastro de Reserva por ordem de
classificação.

 

7– DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

 

7.1. Os auxílios ofertados por este edital são acumulativos;

7.2. O(a) estudante deverá participar das AENPEs do IFBA Campus Santo Amaro para receber os auxílios
de inclusão digital.

Parágrafo único: A efetiva participação será verificada por meio da realização de atividades assíncronas e
síncronas repassadas pelas Coordenações de Curso, Direção de Ensino e professores das disciplinas ofertadas
no âmbito das AENPEs.

7.3. A Assistente Social realizará o acompanhamento social dos (das) estudantes que forem selecionados
para os Auxílios que dispõe este Edital considerando aspectos pedagógicos, psicológicos, de saúde, sociais e
familiares no período de vigência dos auxílios.

 

8 - DOS PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS

8.1. Os auxílios serão pagos mensalmente a partir da data de publicação do Resultado Final da seleção
simplificada e após a tramitação interna no Campus Santo Amaro/IFBA, dos procedimentos administrativos
para a efetivação do respectivo pagamento, dentro do limite orçamentário/financeiro da Unidade Gestora.

Parágrafo único: O Auxílio de Inclusão Digital Emergencial Tipo 2 será pago em uma única parcela.

8.2. O estudante deve observar as exigências do sistema de pagamento, a saber:

conta bancária de titularidade do estudante;
conta corrente de qualquer banco;
conta poupança apenas do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica;
conta digital apenas do Nubank e Inter;
conta fácil da caixa econômica Federal e do Banco do Brasil;
impossibilidade de creditar em conta salário;

8.3. É de inteira responsabilidade do estudante informar os dados bancários ou a impossibilidade de fazê-lo.
Caso o(a) estudante não possua conta bancária em seu nome, o pagamento será realizado por meio de ordem
bancária registrada em seu CPF, em caráter excepcional.
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8.3.1. Nesse caso, estudante deverá acompanhar no perfil da COTEP do Instagram as informações sobre a
liberação do recurso financeiro por ordem bancária.O perfil da COTEP é @cotepifbasamaro.

8.3.2. Serão realizadas até 3 (três) tentativas de pagamento. Caso o beneficiário não saque o auxílio, o
mesmo será cancelado e cedido para outro estudante que se encontre na lista do cadastro reserva.

 

9- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1. Para o Auxílio de Inclusão Digital Emergencial na modalidade Tipo 2 é obrigatória a prestação de contas
da aquisição, manutenção ou melhorias de equipamentos de informática no prazo de 30 dias após o
recebimento do recurso, com apresentação de documentos fiscais que contenham as especificações
mínimas determinadas para a aquisição e o valor do frete, se houver.

Páragrafo único: Os documentos fiscais deverão ser emitidos em nome do(a) estudante, incluindo o seu RG
ou CPF ou do (da) responsável legal.

9.2. Caso a soma dos valores dos documentos fiscais seja inferior ao recurso disponibilizado, o estudante
deverá fazer a devolução do valor restante ao erário através de GRU (Guia de Recolhimento da União),
devendo, para tanto, solicitar a GRU através do e-mail: financeiro-samaro@ifba.edu.br.

9.3. Caso o valor do equipamentos adquirido seja superior ao valor do auxílio disponibilizado, essa diferença
deverá ser arcada pelo próprio estudante.

9.4. Os equipamentos de informática e o pacote de dados de internet destinam-se ao uso EXCLUSIVO do
estudante no desenvolvimento das suas atividades acadêmicas;

9.5. O equipamento e/ou serviços adquiridos deverão estar em nome e CPF do estudante, visto que se
destinam ao uso exclusivo para o desenvolvimento das suas atividades acadêmicas, sendo vedada a aquisição
para terceiros. Para aqueles menores de 18 anos de idade, deverão estar no nome do(a) responsável legal.

9.6. Em caso de pendência na prestação de contas, o estudante poderá sofrer sanções previstas nas
legislações em vigor, até a regularização de sua situação junto ao Serviço Social do campus.

 

10- DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

10.1. O resultado será divulgado no portal do IFBA Campus  Santo Amaro (https://portal.ifba.edu.br/santo-
amaro) e nas redes sociais oficiais do campus.

10.2. É de inteira responsabilidade da(o) estudante acompanhar todas as informações a respeito do processo
de solicitação e deferimento dos auxílios, bem como informar qualquer alteração em sua situação
socioeconômica para o Serviço Social do IFBA Campus  Santo Amaro, enquanto durar o recebimento do
auxílio.

 

11 - DA PERMANÊNCIA

11.1. Ocorrerão automaticamente e a qualquer tempo, sem prévio aviso, o cancelamento do auxílio nos
seguintes casos:

11.1.1. Na constatação de omissão ou inveracidade de dados referentes à realidade socioeconômica familiar;

11.1.2. Evasão escolar e/ou abandono;

11.1.3. Trancamento ou cancelamento da matrícula informado pelo setor de registro escolares do campus;

https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro
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11.1.4. Conclusão do curso.

11.2. Caso haja alteração de endereço e/ou telefone, bem como condição de mudança de emprego ou
desemprego, o/a estudante fica obrigado a atualizar os dados junto ao Serviço Social,  sob risco de suspensão
ou desligamento, não garantindo pagamento de retroativo.

 

12– CRONOGRAMA

12.1. O processo seletivo simplificado para concessão do Auxílio Emergencial e Auxílio de inclusão digital
/IFBA cumprirá o seguinte cronograma:

 

ATIVIDADE PRAZO LOCAL

Lançamento do Edital e divulgação 07/10/2020 Portal do IFBA Campus Santo Amaro e
redes sociais oficiais do Campus

Inscrição e envio de Documentos 08/10/2020 a
13/10/2020 Acesso SUAP (login e senha do estudante)

Publicação das inscrições
homologadas 14/10/2020 Portal do IFBA Campus Santo Amaro e

redes sociais oficiais do Campus

Período de análise socioeconômica 14/10/2020 a
23/10/2020  

Resultado preliminar 24/10/2020 Portal do IFBA Campus Santo Amaro e
redes sociais oficiais do campus OU SUAP

Fase de Recurso 24/10/2020 a
26/10/2020 Acesso SUAP (login e senha do estudante)

Análise de Recursos 27/10/2020 a
28/10/2020  

Resultado do recurso 29/10/2020 Portal do IFBA Campus Santo Amaro e
redes sociais oficiais do campus

Publicação do resultado final 29/10/2020 Portal do IFBA Campus Santo Amaro e
redes sociais oficiais do campus

 

 

13 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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13.1. As despesas decorrentes do presente Edital, destinados ao pagamento do auxílio financeiro emergencial
e auxílios digitais serão provenientes do Orçamento da Assistência Estudantil do IFBA/ Campus  Santo
Amaro do ano de 2020,  de eventuais suplementações através de recursos da Reitoria para o campus, e do
remanejamento da dotação orçamentária de rubricas de custeio do Campus  Santo Amaro, observados os
limites e disponibilidade orçamentária do campus;

13.2. A Direção Geral em conjunto com o Departamento de Orçamento e Finanças do Campus Santo Amaro
orientarão a destinação dos recursos financeiros para os auxílios, em conformidade com os recursos
orçamentários disponíveis no orçamento de 2020 e o quantitativo de estudantes selecionados(as) após análise
socioeconômica.

13.3. As gestões financeira e de pagamento estão sob a responsabilidade da Direção Geral em conjunto com
o Departamento de Orçamento e Finanças.

 

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Após a publicação do resultado preliminar, os/as estudantes que tiveram a sua solicitação indeferida
poderão interpor recurso que deverá ser direcionado a Comissão de Seleção e Execução do Auxílio
Financeiro Estudantil e Auxílio Inclusão Digital Emergencial, através do SUAP.

14.2. 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;

14.3 As informações prestadas serão inteiramente de responsabilidade do estudante ou do responsável legal,
no caso dos menores de 18 anos.

14.4. Os valores recebidos, indevidamente, quando constatada irregularidade e inverdade das informações
prestadas, garantido o direito à ampla defesa, deverão ser devolvidos aos cofres públicos, por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU).

14.5 Os membros da Comissão de Seleção e Execução do Auxílio Financeiro Estudantil e Auxílio Inclusão
Digital Emergencial e demais servidores envolvidos nas ações da seleção simplificada para concessão dos
Auxílios deverão observar fielmente o sigilo das informações pessoais nos termos da Lei de Acesso à
Informação (Lei nº 12.527/2011);

14.6. Denúncias e dúvidas durante o período de execução do auxílio de que trata esse Edital poderão ser
encaminhadas a qualquer tempo para o endereço eletrônico: paaesantoamaro@ifba.edu.br

14.7. Os casos omissos referentes a análise técnica da situação socioeconômica do (da) estudante, deverá ser
solicitado parecer técnico-social à Assistente Social vinculada à COTEP.

14.8. Ainda que o (a) estudante esteja em situação de vulnerabilidade e que comprove pertencer a famílias
com renda per capita de até um salário mínimo e meio ou cursaram a etapa de ensino anterior ao IFBA em
escolas públicas, ele poderá não ser selecionado caso a demanda ultrapasse o orçamento disponível.

14.9. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretora Geral do Campus Santo Amaro/IFBA, em conjunto
com a Comissão de Seleção e Execução do Auxílio Financeiro Estudantil e Auxílio Inclusão Digital
Emergencial.

14.10. É de inteira responsabilidade do estudante e/ou responsável legal, acompanhar todas as informações a
respeito do processo de solicitação e deferimento do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial e
Auxílio Digital Emergencial, bem como informar qualquer alteração na situação socioeconômica para o
Serviço Social do IFBA/Campus Santo Amaro, enquanto durar o recebimento do benefício.

 

mailto:paaesantoamaro@ifba.edu.br
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Santo Amaro, 07 de Outubro de 2020.

 

Andréa Maria Mano Amazonas

Diretora Geral do IFBA/ Campus  Santo Amaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DO AUXÍLIO DIGITAL EMERGENCIAL - TIPO 1

 

Eu,______________________________________________, portador do RG
n°_________________________, órgão expedidor _______________ e
CPF________________________________________, matriculada/o no Curso ___________________,
e  Ano/Semestre ________ declaro para fins de participação no processo de seleção do Auxílio de
Inclusão Digital Emergencial do IFBA - Tipo 1 ter renda per capita no valor de R$
____________________ , não possuir  contrato ativo de internet residencial, bem como nenhum
membro do meu grupo familiar, e  ter dificuldade de acesso digital  para a realização das Atividades
de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs) do IFBA. Declaro ainda que opto por participar
das AENPEs, que as informações prestadas neste processo de seleção do Auxílio de Inclusão Digital
Emergencial do IFBA são verdadeiras e que cumpro todos os requisitos do EDITAL Nº 03/2020 do
IFBA – Campus Santo Amaro e da Resolução 23/2020 do CONSUP/IFBA para pleitear esta
modalidade de Auxílio. Afirmo estar ciente de que qualquer omissão ou declaração falsa a fim de
prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados constituem crime
de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto Lei 2848/40). Desde
já, autorizo a verificação dos dados por mim apresentados.

 

                                                           

   ___________________ , __ de ____ de 202__
         (Cidade/UF).
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________________________________________

Assinatura do Declarante

 

_________________________________________

Assinatura do responsável (Se menor de 18 anos)

 

 

 

ANEXO II

 

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DO AUXÍLIO DIGITAL EMERGENCIAL - TIPO 2

 

Eu,______________________________________________, portador do RG
n°_________________________, órgão expedidor________________ e
CPF________________________________________, matriculada/o no Curso
___________________,Ano/Semestre ________, declaro para fins de participação no processo de
seleção do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial do IFBA - Tipo 2, ter renda per capita no valor
de R$ ____________________ e que NÃO disponho, na minha residência, de aparelho tecnológico
digital para acompanhar as Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais do IFBA
(AENPEs). Declaro ainda que opto por participar das AENPEs, que as informações prestadas neste
processo de seleção do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial do IFBA são verdadeiras e que
cumpro todos os requisitos do EDITAL Nº 03/2020 do IFBA – Campus Santo Amaro e da Resolução
23/2020 do CONSUP/IFBA para pleitear esta modalidade de Auxílio. Estou ciente da prestação de
contas referente à aquisição dos equipamentos ou serviços executados com o recurso da Assistência
Estudantil, bem como da devolução do recurso restante, no caso de necessitar de valores inferiores
ao recebido. Além disso, afirmo estar ciente de que qualquer omissão ou declaração falsa a fim de
prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados, constituem crime
de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto Lei 2848/40). Desde
já, autorizo a verificação dos dados por mim apresentados.

 

___________________ , __ de ____ de 202__
         (Cidade/UF).

 

 

________________________________________

Assinatura do Declarante
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__________________________________________________

Assinatura do responsável (Se menor de 18 anos)

 

 

ANEXO III

 

DECLARAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA

 

Eu,______________________________________________, portador do RG
n°_________________________, órgão expedidor________________ e
CPF________________________________________, matriculada/o no Curso ___________________,
Ano/Semestre ________, declaro que me encontro em situação de vulnerabilidade socioeconômica
com renda familiar per capita no valor de R$_________________. Declaro ainda serem verdadeiras
as informações prestadas por mim, nos termos do EDITAL Nº 03/2020 do IFBA – Campus Santo
Amaro, e afirmo estar ciente de que qualquer omissão de informação ou apresentação de
declaração, dados ou documentos falsos e/ou divergentes a fim de prejudicar ou alterar a verdade
sobre os fatos por mim alegados constitui crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do
Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº. 2848/40). Desde já autorizo a verificação e/ou confirmação
dos dados apresentados.

 
________________________, ____ de ____ de 2020
            (Cidade/UF).

 

 

________________________________________

Assinatura do Declarante

 

__________________________________________________

Assinatura do responsável (Se menor de 18 anos)
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