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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 02 / 2022 de 13 de maio de 2022.

 
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO

ESTUDANTE - PAAE

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 30 de 12, de dezembro de 2017, que aprova a Política de Inclusão da
Pessoa com Deficiência e/ou outras necessidades específicas no âmbito do IFBA;

CONSIDERANDO a Resolução nº 39/2021/CONSUP, de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a
alteração do Plano de Retomada Gradual às Atividades Presenciais acadêmicas e administrativas nos cursos
técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação no âmbito do Instituto Federal de Educação,Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA);

CONSIDERANDO os calendários acadêmicos do IFBA – /Campus de Santo Amaro 2022;

 

A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA/ IFBA, CAMPUS DE SANTO AMARO, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES, POR MEIO DA
COMISSÃO DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, PORTARIA N° 067 DE 21 DE
FEVEREIRO DE 2022,

Resolve:

Tornar público o edital do Processo Seletivo para o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante - PAAE
2022 aos (às) estudantes regularmente matriculados (as) e com frequência regular (igual ou superior a 75%),
com a finalidade de  assistir aos (às) estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em razão do
início das atividades de ensino presenciais do ano/semestre 2022.1 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente edital tem por objetivo cadastrar e selecionar, de forma simplificada, estudantes regularmente
matriculados e frequentando os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Ensino Superior
no IFBA, campus de Santo Amaro, para o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE).



5/13/22, 6:46 PM SEI/IFBA - 2322704 - Edital

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27… 2/8

1.2. O PAAE, no campus de Santo Amaro, ofertará os seguintes auxílios: Auxílio Transporte, Auxílio
Alimentação e Bolsa Estudo.

Parágrafo único: O Auxílio Transporte e Bolsa Estudo não são cumulativos, entre si; dessa forma, no
processo de inscrição, o (a) estudante deverá escolher e assinalar, apenas, uma opção.

1.3. O processo de seleção simplificada de que trata esse Edital será coordenado e executado pela Comissão
de Gestão da Assistência Estudantil, instituída pela Portaria nº 067 de 21 de fevereiro de 2022.

1.4. O Serviço Social do IFBA campus Santo Amaro realizará a análise socioeconômica dos inscritos,
conforme disponibilidade das informações apresentadas no formulário e documentação completa, dentro do
prazo estabelecido e em conformidade com as orientações deste edital.

1.5. O quantitativo de bolsas e auxílios, bem como os valores, serão definidos de acordo com o recurso
financeiro destinado ao PAAE, conforme a demanda, ficando a distribuição dos valores sob a
responsabilidade do Serviço Social e da Gestão da Assistência Estudantil do campus.

 

2. DA FINALIDADE DOS AUXÍLIOS E VALORES

2.1. Auxílio-transporte – tem como objetivo disponibilizar recurso financeiro para contribuir com despesas
mensais referentes ao deslocamento dos estudantes de sua residência até o campus em que se encontra
matriculado. O auxílio-transporte será de até 20% do salário mínimo vigente para estudantes residentes no
mesmo município e de até 30% do salário mínimo vigente para estudantes residentes em distritos ou
municípios diferentes do campus em que está matriculado.

2.2. Auxílio Alimentação – tem como objetivo subsidiar uma refeição diária, ao estudante selecionado,
podendo ser almoço ou janta. Pode ser disponibilizando,  mensalmente, o recurso financeiro equivalente às
refeições ao estudante por meio de pagamento na conta bancária do estudante selecionado.

2.3. Bolsa Estudo – são destinadas a estudantes de comprovada vulnerabilidade socioeconômica visando a
contribuir com um melhor desempenho acadêmico. A bolsa estudo é um benefício mensal no valor de meio
salário mínimo vigente e não pode ser acumulada com outra modalidade de bolsa e/ou auxílio.

2.4. Os auxílios mencionados nos itens 2.1 e 2.2 poderão ser acumulados com outras modalidades de auxílios
e bolsas estudantis ou programas de ensino, pesquisa e extensão, exceto Bolsa Estudo prevista neste edital,
mediante disponibilidade orçamentária do campus e parecer do Serviço Social.

 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Poderão se inscrever no processo seletivo para Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação e Bolsa Estudo:

3.2. Estudantes do IFBA – campus Santo Amaro regularmente matriculados no ano letivo de 2022 e semestre
letivo 2022.1 em cursos presenciais de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Integrado,
Integrado/EJA, Subsequente) e de Nível Superior.

3.3. A inscrição se dará mediante o preenchimento de formulário on-line disponível na plataforma SUAP, no
endereço: https://suap.ifba.edu.br e envio dos documentos solicitados no item 4 deste Edital.

Parágrafo único: Todos os estudantes interessados em pleitear auxílios e bolsas do PAAE deverão se
submeter a nova inscrição neste edital e apresentar documentos conforme solicitado no item 4, independente
de inscrições em editais anteriores.

3.4. O processo de inscrição se dará de forma eletrônica. O (a) estudante deverá acessar o SUAP  (disponível
no endereço https://suap.ifba.edu.br), preencher todo questionário de  caracterização, anexar os documentos
solicitados e, em seguida, realizar a inscrição. 

https://suap.ifba.edu.br/


5/13/22, 6:46 PM SEI/IFBA - 2322704 - Edital

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27… 3/8

Parágrafo único: Caso já tenha realizado inscrição em editais anteriores no SUAP, o estudante poderá
atualizar seus dados cadastrais e informações socioeconômicas. Todos os estudantes deverão anexar os
documentos exigidos neste edital. 

3.5. 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 seu responsável.

3.6. O período de inscrição dar-se-á de  17 de maio de 2022  a  23 de maio de 2022

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

 

4 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

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

4.1.1. Extrato/Folha Resumo do Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico conforme site
https://meucadunico.cidadania.gov.br/ ou aplicativo. (Caso possua).

Parágrafo único: Os documentos apresentados deve, obrigatoriamente, conter o nome do/a estudante e
de todos os familiares que residem com o/a estudante e que dependem e/ou usufruem da mesma
renda);

4.1.2. 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 ou Auxílio Brasil do estudante ou de seu responsável, no qual constem o
nome do beneficiário e o valor do benefício, e/ou EXTRATO ATUALIZADO do Benefício de
Prestação Continuada – BPC;

4.1.3. Comprovante de renda (contracheque, extrato de pagamento de benefícios etc.) do  estudante
OU principal provedor/a das despesas familiares;

4.1.4. 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 produzida por escrito, de modo legível e assinada de próprio punho;

4.1.5. Declaração de Renda, atestando ciência das determinações previstas neste edital, conforme
modelos especificados no anexo I.

Parágrafo primeiro: No caso de estudante menor de 18 anos as declarações também deverão ser
assinadas pelo responsável legal. 

Parágrafo segundo: Na impossibilidade de impressão destes anexos, fazer a declaração por
escrito, letra legível, assinar de próprio punho e anexar ao formulário de inscrição em formato
PDF ou em imagem legível.

4.1.6. 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 final,
conforme descrito no item 8 deste edital.

4.1.7. Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, conforme site
https://meu.inss.gov.br/. Dúvidas serão esclarecidas pelos telefones 135; whatsapp (75) 3281-3911; e-
mail aps04024100@inss.gov.br.  (Válido para o/a estudante e para todos os familiares maiores de 18
anos que residem com o estudante e que dependem e/ou usufruem da mesma renda).

https://meucadunico.cidadania.gov.br/
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5 - DAS PRIORIDADES E CRITÉRIOS DE DESEMPATE

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

5.1.1. renda mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente, conforme
(Conforme estabelecido pelo PNAES – Decreto 7.234/2010);

5.1.2. contexto das relações familiares, no que tange ao arranjo familiar, número de membros, situação
de violência, conflitos familiares e processos judiciais, dentre outros;

5.1.3. situação habitacional, referente à estrutura, localização, financiamento, dentre outros;

5.1.4. participação em Programas Sociais do Governo e serviços socioassistenciais;

5.1.5. 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;

5.16. histórico acadêmico, considerando defasagem idade-série, interrupção do processo de
escolarização, nível de escolaridade, natureza da escola de origem, recebimento de bolsas de estudo.

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
recebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de
locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis.

5.2. Estudantes em acompanhamento social realizado pela assistente social do IFBA – campus Santo Amaro.

 5.3.  Estudantes classificados em situação de vulnerabilidade socioeconômica na análise técnico-social deste
processo seletivo e acompanhados pelo NAPNE, nos termos da Lei 13.146/2015.

5.4. Candidatos (as) com dificuldade de deslocamento para a escola e/ou que residam em área rural ou
cidades circunvizinhas a Santo Amaro.

5.5.  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 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

6.1. Para participar do PAAE, é necessário que os estudantes estejam matriculados e frequentando
regularmente (frequência igual ou superior a 75%) um dos cursos presenciais de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio (Integrado, Integrado/EJA, Subsequente) e de Nível Superior do campus Santo
Amaro.

6.2. Que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, considerando-se, assim, os que
comprovarem possuir renda mensal per capita familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente
no ano de 2022 (R$ 1.818,00) conforme Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil do IFBA,
Resolução n°25 de 23 de maio de 2016/ CONSUP e disposto no Decreto nº 7.234 de 19/07/2010.

6.3. Os candidatos que estiverem matriculados apenas em componentes de estágio curricular ou de Trabalho
de Conclusão de Curso e que vierem a ser selecionados para recebimento de auxílios do PAAE, deverão
encaminhar, mensalmente, frequência devidamente assinada por seu respectivo coordenador de curso ou
supervisor/orientador, como subsídio necessário para embasamento dos pagamentos referentes ao PAAE,
considerando que a instituição não possui registro de frequência, deste período. 
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6.4. O Serviço Social realizará o acompanhamento social dos (das) estudantes que forem selecionados para o
PAAE, considerando aspectos pedagógicos, psicológicos, de saúde, sociais e familiares no período de
vigência dos auxílios, em articulação com outros profissionais do campus.

 

7– DOS PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS

7.1. Serão pagas 8 parcelas de auxílios durante o ano letivo de 2022, podendo ser ampliadas a depender da
disponibilidade orçamentária do campus.

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

7.3. 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. Não é possível creditar os valores em conta salário. 

7.4. É de inteira responsabilidade do estudante informar os dados bancários ou a impossibilidade de fazê-lo.
Caso o estudante não possua conta bancária em seu nome, o pagamento será realizado por meio de ordem
bancária registrada em seu CPF, em caráter excepcional.

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

7.6. É de inteira responsabilidade do (a) estudante consultar a conta bancária informada e constatar o
recebimento do (os) auxílio (os) no período de vigência do edital e ano civil, visto que os créditos
orçamentários somente poderão ser utilizados no referido ano. Em caso de não recebimento, o (a)
beneficiário (a) deve entrar em contato com o setor financeiro por intermédio do e-mail financeiro-
samaro@ifba.edu.br .

8 – DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

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

8.2.  É de inteira responsabilidade do (a) 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 de Santo Amaro, enquanto durar o recebimento do
auxílio.

 

9 – DA PERMANÊNCIA

9.1. Ocorrerá, automaticamente e a qualquer tempo, sem prévio aviso, suspensão ou cancelamento do auxílio
nos seguintes casos:

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

9.1.2. Evasão e/ou abandono escolar ou registro de frequência inferior a 75%;

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

mailto:financeiro-samaro@ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro
https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro
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9.1.4. Conclusão do curso.

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

 

10 – CRONOGRAMA

10.1. O processo seletivo simplificado para o PAAE 2022 cumprirá o seguinte cronograma:

 

ATIVIDADE PRAZO LOCAL

 

Publicação do Edital

 

 13/05/22
Portal do IFBA campus de Santo Amaro e redes sociais
oficiais do campus

Impugnação ao edital 16/05/22 Através do SUAP, na aba de recurso

Orientações sobre o Edital 

17/05/22 a
20/05/22

 

Das 8h às 17h

Email: cgae.sam@ifba.edu.br

Instagram: servicosocial_sta

Setor: COTEP 

Telefone:

 

Inscrição e envio de
Documentos

  17/05/22  a 
23/05/22

 

Acesso SUAP (login e senha do estudante)

Publicação das inscrições
homologadas

 

 24/05/22
Portal do IFBA campus de Santo Amaro e redes sociais
oficiais do campus

 

Período de análise
socioeconômica

25/05/22  a 
03/06/22 Serviço Social

 

Resultado preliminar

 

06/06/22
Portal do IFBA campus de Santo Amaro e redes sociais
oficiais do campus OU SUAP

 

Fase de Recurso
06/06/22  a 
07/06/22

 

Acesso SUAP (login e senha do estudante)

 

Análise de Recursos
08/05/22  a 
09/05/22

 

Comissão de Gestão da Assistência Estudantil - CGAE

mailto:cgae.sam@ifba.edu.br
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Publicação do resultado
final

 

 10/06/22
Portal do IFBA campus de Santo Amaro e redes sociais
oficiais do campus

 

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

10.3. É de inteira responsabilidade do estudante e/ou responsável legal, acompanhar todas as informações a
respeito do processo de solicitação e deferimento dos auxílios e bolsas referentes a este Edital.

 

11 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1. As despesas decorrentes do presente Edital, destinadas ao pagamento dos auxílios e bolsa serão
provenientes do Orçamento da Assistência Estudantil do IFBA campus de Santo Amaro do ano de 2022,
observados os limites e disponibilidade orçamentária do campus;

11.2 A Direção Geral, em conjunto com o Departamento de Orçamento e Finanças do campus, orientará a
destinação dos recursos financeiros para os auxílios, em conformidade com os recursos orçamentários
disponíveis no orçamento de 2022 e o quantitativo de estudantes selecionados após análise socioeconômica.

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

12 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

12.1. O (a) estudante poderá entrar com recurso e solicitar revisão do seu resultado, devendo encaminhar a
correção da documentação ou das informações, conforme formulário no anexo II, via SUAP
(https://suap.ifba.edu.br), seguindo o Cronograma deste Edital.

12.2. Não serão aceitos recursos interpostos após a data prevista no cronograma (item 10) e/ou que não
acrescentem informações novas, documentações e argumentações para alteração do resultado parcial.

12.3. O IFBA não se responsabiliza por danos e problemas decorrentes de eventual instabilidade do sistema
ou da conexão com a internet no momento da inscrição, nem por preenchimentos de dados incorretos ou
incompletos.

 

13.1 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

13.1. Os (as) candidatos (as) ficam cientes que, ao realizarem inscrição, serão submetidos (as) ao processo
seletivo de análise socioeconômica realizado pelo Serviço Social do IFBA – campus de Santo Amaro,
devendo, inicialmente, atender aos requisitos solicitados no item 6.1 deste Edital, sob pena de cancelamento
da sua inscrição.

13.2. O ato da inscrição gera a presunção de que o estudante conhece as exigências do presente Edital e de
que aceita as condições da seleção, não podendo invocar o  desconhecimento do Edital a qualquer título,
época ou pretexto.

13.3. As informações prestadas serão inteiramente de responsabilidade do (a) estudante ou do (a) responsável
legal, no caso dos menores de 18 anos.
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13.4. Os valores recebidos, indevidamente, quando constatada irregularidade e/ou 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).

13.5. Os membros da Comissão de Gestão da Assistência Estudantil 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).

13.6. Denúncias e dúvidas durante o período de execução dos auxílios e bolsa de que trata esse Edital
poderão ser encaminhadas, a qualquer tempo, para o endereço eletrônico: cgae.sam@ifba.edu.br, ou
presencialmente no setor da COTEP, IFBA campus de Santo Amaro, 1ª Travessa São José, s/n, bairro
Bonfim, CEP 44.200-000 ou através do telefone (75) 3241-0845.

13.7. 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 (a) poderá não ser selecionado, caso a demanda ultrapasse o orçamento disponível.

13.8. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Gestão da Assistência Estudantil do campus.

13.9. Os casos omissos referentes a análise técnica da situação socioeconômica do (a) estudante deverão ser
analisados pelo Serviço Social do campus, que emitirá parecer técnico social para apreciação e posterior
encaminhamento da CGAE.

13.10. É de inteira responsabilidade do estudante e/ou responsável legal informar qualquer alteração na
situação socioeconômica para o Serviço Social do IFBA campus de Santo Amaro, enquanto durar o
recebimento do benefício.

Santo Amaro, 13 de maio  de 2022.

 

Andréa Maria Mano Amazonas
Diretora Geral
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