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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 07/2021 de 06 de julho de 2021.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EM FLUXO CONTÍNUO PARA EMPRÉSTIMO DE
TABLET EDUCACIONAL E CONCESSÃO DE CHIP DE DADOS

 

A Diretora Geral Pro Tempore do Campus de Santo Antônio de Jesus e a Comissão de Gestão da Política
de Assistência Estudantil, considerando a Portaria Nº 3304 de 05 de outubro de 2020, torna público o
processo seletivo simplificado em fluxo contínuo para empréstimo de tablets educacionais e concessão de
chip de dados pelo Projeto Alunos Conectados MEC/RNP, de acordo com a disponibilidade dos
equipamentos no campus e em conformidade com as orientações da Coordenação de Patrimônio e
Almoxarifado e Biblioteca do Campus e da Reitoria.

 

1. OBJETIVO

1.1. O presente edital tem o objetivo de realizar a seleção de estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados(as) nos cursos superiores do IFBA
Campus Santo Antônio de Jesus e em, pelo menos, uma AENPE, para empréstimo de tablets
educacionais e concessão de chips de dados do Projeto Alunos Conectados do MEC/RNP visando
auxiliar no desenvolvimento das Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE)
no âmbito do IFBA SAJ.

 

2. DO TABLET EDUCACIONAL

2.1. O Tablet Educacional é da marca Multilaser modelo A10A 3G LITE 32GB 10 POL. PRETO.

2.2 O equipamento deve ser utilizado exclusivamente para o desenvolvimento das atividades de
ensino e pesquisa do IFBA.

2.3 Será permitido o empréstimo de apenas 01 (um) tablet educacional por estudante.

2.4 O estudante beneficiário(a) deverá permitir a fiscalização e a realização de inventário por parte de
quem concedeu o empréstimo ou do setor responsável pelo patrimônio local a qualquer tempo.

2.5 É expressamente proibida a utilização dos equipamentos para acessar informações na internet
com conteúdo de cunho racista, pornográfico, violento ou xenófobo, bem como seu uso para
gravação ou download ilegal de software ou outros materiais protegidos por leis de propriedade
intelectual e industrial.

2.6. Os tablets serão emprestados, prioritariamente, aos(as) estudantes que declararem estar em
situação de vulnerabilidade socioeconômica.

2.6.1. Conforme disposto no decreto nº 7.234, de 19/07/2010, de regulamentação do
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o(a) estudante é classificado(a) como
em situação de vulnerabilidade socioeconômica quando sua renda familiar per capita bruta é
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igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente.

2.7. O empréstimo do tablet é pessoal e intransferível. O(A) estudante terá responsabilidade direta
pela guarda e conservação do bem emprestado em seu nome, sendo-o vedado, por força legal,
emprestá-lo a terceiros, estando sujeito às penalidades estabelecidas em lei se constatado uso
irregular.

2.8. O tablet deverá ser devolvido em até 15 (quinze) dias úteis a contar do término das Atividades
Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE), de acordo com o que for estabelecido pelo
campus ou Reitoria.

2.9. O(A) estudante deverá comunicar formalmente ao setor responsável pelo Patrimônio do
Campus, em caso de qualquer dano e desvio estando sujeita (o) às penalidades da legislação (IN
205/88) com abertura de processo administrativo para apuração dos fatos.

 

3. DO CHIP DE DADOS

3.1. Os chips de dados do Projeto Alunos Conectados do MEC/RNP disponíveis no Campus são da
operadora Claro.

3.2. Os chips do Projeto Alunos Conectados do MEC/RNP serão utilizados para
atender, prioritariamente, os(as) estudantes com renda per capita bruta familiar de até meio salário.

3.2.1. Caso haja disponibilidade de chips, estudantes com renda per capita bruta familiar de até
1 salário mínimo e meio vigente poderão ser contemplados(as)

3.3. Os chips não têm data de validade e seguem funcionando enquanto o projeto estiver
vigente.

3.4. O(A) estudante precisa verificar se a localidade em que irá utilizar o chip possui cobertura da
operadora. A RNP e a operadora não garantem o funcionamento do chip em localidade que
oficialmente não tem cobertura.

3.5. Os chips são adaptáveis aos três padrões (SIM, Micro-SIM e Nano-SIM).

3.6. O plano tem limite de navegação mensal de 20 Gb.

3.7. O plano é válido por 30 dias ou até alcançar o limite de dados, sendo renovado automaticamente
no próximo ciclo.

3.8. Os pacotes de dados não são cumulativos.

3.9. Em caso de perda ou roubo, o(a) estudante deverá comunicar imediatamente a Comissão de
Assistência Estudantil através do e-mail comae.saj@ifba.edu.br.

 

4. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. O(A) estudante deve estar regularmente matriculado(a) nos cursos superiores do IFBA Campus
Santo Antônio de Jesus.

4.2. O(A) estudante deve estar regularmente matriculado(a) e frequentando, pelo menos, uma
AENPE.

4.2.1. O(A) estudante que estiver com empréstimo do tablet educacional ativo e não
efetuar matrícula em alguma AENPE deverá efetuar a devolução do Tablet no prazo
estabelecido pela Comissão de Assistência Estudantil conforme definido no item 9.1. 

4.3.Deve manifestar situação de vulnerabilidade socioeconômica e não dispor de recursos próprios
ou familiares para acessar de modo remoto as Atividades de Ensino Não Presenciais Emergencias.

4.4. O empréstimo do tablet educacional será destinado, prioritariamente, aos estudantes que não
foram contemplados com o Auxílio Inclusão Digital Emergencial tipo 2 em 2020 (Aquisição de
equipamentos, manutenção e ou melhorias de equipamentos de informática).
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4.5. Estudantes que foram contemplados(as) com o Auxílio Inclusão Digital Emergencial tipo 2 em
2020 (Edital 03/2020) poderão ser contemplados com o empréstimo do tablet educacional mediante
justificativa.

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1. Após o preenchimento do formulário de inscrição o(a) estudante deverá enviar por e-
mail (servicosocial.saj@ifba.edu.br), caso possua, para comprovar a caracterização social
declarada, os seguintes documentos (em formato PDF):

5.1.1. Certidão comprobatória do Cadúnico com NIS, que poderá ser acessado no
endereço: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/. Não serão aceitos
folhas que não estejam atualizadas. Caso o(a) 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(ua) responsável ou Benefício de Prestação Continuada –
BPC, no qual constam o nome do(a) beneficiário(a) e o valor do benefício.

5.1.2. CNIS do(a) estudante, apenas para os(as) maiores de 18 anos, Acesso pelo
endereço https://meu.inss.gov.br/central/#/login?redirectUrl=/

5.1.3. Declaração de veracidade das informações e de ciência das determinações
previstas neste edital (Anexo I deste Edital). Todos os(as) estudantes precisam
enviar esta declaração, na impossibilidade de impressão deste anexo, fazer a
declaração de próprio punho.

5.1.4 Extrato do bolsa família - exclusivamente para o(a) estudante ou a família que
esteja recebendo o benefício.

 

6. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO SOCIAL, CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE
DESEMPATE

6.1. Caberá ao Serviço Social do Campus IFBA SAJ a análise da situação de vulnerabilidade
socioeconômica baseada na documentação entregue pelo(a) estudante no ato da inscrição.

6.2. Será utilizado o barema, no Anexo II, constante neste edital, como sistema de pontuação do(a)
estudante.

6.2.1. Só será pontuado os itens do barema que foram devidamente comprovados através da
documentação exigida no item 5.1. enviada para o e-mail do Serviço Social do IFBA SAJ
(servicosocial.saj@ifba.edu.br).

6.3. A classificação dos(as) estudantes inscritos(as) seguirá a pontuação obtida de acordo com a
aplicação do barema (Anexo II).

6.4. Na impossibilidade de atendimento de todos os (as) estudantes inscritos(as), serão utilizados
critérios de vulnerabilidade e de desempate, tendo prioridade, em ordem crescente:

6.4.1 Estudantes com menor renda familiar per capita com teto de até um salário mínimo e
meio vigente, conforme estabelecido pelo PNAES – Decreto 7.234/2010);

6.4.2 Possuir cadastro familiar ativo e atualizado no CADÚNICO e/ou que seja beneficiário(a)
de algum Programa Social do Governo Federal;

6.4.3 Estudantes oriundos de escola pública: Ter cursado a etapa anterior de ensino em escola
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pública ou privada com bolsa integral;

6.4.4 Estudantes selecionados(as) no auxílio moradia no PAAE edital nº 01/2020;

6.4.5 Estudantes selecionados(as) no PAAE edital Nº 01/2020, beneficiários/as do auxilio
alimentação;

6.4.6 Estudantes selecionados(as) no Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial;

6.4.7. Estudantes matriculados(as) por meio das cotas e do sistema de reserva de vagas (Lei
nº.12.711/2012).

 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

7.1 Para efetuar a inscrição neste edital, o(a) estudante deverá:

7.1.1. Preencher e enviar formulário online através do link:
https://forms.gle/KDVrJuGiwYoPKTi88.

7.1.2. Caso não tenha sido aprovado(a) em nenhum processo de seleção a partir do ano
de 2021 de auxílio emergencial, enviar para o e-mail servicosocial.saj@ifba.edu.br os
documentos listados no item 5 deste Edital.

7.1.2.1. Estes documentos deverão estar legíveis e em formato PDF ou em JPG.

7.1.3 O deferimento da inscrição está condicionado ao envio do formulário online preenchido
e entrega da documentação exigida.

7.2. O(A) estudante receberá o resultado parcial da sua inscrição em até 5 dias úteis após o envio do
formulário de inscrição e documentação exigida.

7.2.1. No caso de indeferimento da inscrição, o(a) estudante terá o prazo de até 02 dias após o
recebimento do resultado parcial para interposição de recurso.

7.2.2. O recurso deverá ser enviado para o e-mail do Serviço Social do IFBA
SAJ: servicosocial.saj@ifba.edu.br

7.2.2. O resultado parcial será divulgado nos meios de comunicação oficiais do IFBA SAJ.

7.3. O(A) estudante receberá o resultado final da sua inscrição em até 2 dias úteis após o envio do
recurso.

7.3.1. O resultado final será divulgado nos meios de comunicação oficiais do Campus.

7.4. Será divulgada, até o quinto dia útil de cada mês, uma lista nominal com os(as) estudantes
selecionados(as) no site do IFBA SAJ.

 

8. DA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS

8.1. O(A) estudante contemplado com o chip de dados e/ou tablet deverá aguardar o contato da
Comissão de Assistência Estudantil através de e-mail com a data para fazer a retirada do(s)
equipamento(s).

8.2 O(A) estudante classificado(a) e que não for contemplado(a) irá compor um cadastro de reserva.

8.3. O não comparecimento na(s) data(s) e horário(s) estabelecido pela Comissão de Assistência
Estudantil para a retirada do equipamento implicará na desclassificação do(a) estudante. Neste caso,
será convocado(a) o(a) estudante classificado(a) como cadastro de reserva para retirar o
equipamento, respeitando a ordem de classificação.

8.4. O(A) estudante que não comparecer para retirar o equipamento, será facultado o direito a nova
data para retirada quando requerida, no prazo de dois dias úteis após o término do seu afastamento,
desde que comprove através de documentos uma das seguintes situações:

8.4.1 Problema de saúde;

https://forms.gle/KDVrJuGiwYoPKTi88
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8.4.2. Obrigações com o Serviço Militar;

8.4.3. Pelo exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da eleição se
coincidentes com a
realização da prova);

8.4.4. Convocação pelo Poder Judiciário ou pela Justiça Eleitoral;

8.4.5. Participação autorizada pela Instituição, em atividades desportivas, culturais, de ensino,
pesquisa ou
extensão;

8.4.6. Acompanhamento de parentes (cônjuge ou companheiro (a), pais, filho, e menor ou
dependente sob
sua guarda ou sob sua tutela ) em caso de doença;

8.4.7. Falecimento de parente (cônjuge ou companheiro e parentes de até segundo grau e
menor ou
dependente sob sua guarda ou sob sua tutela), desde que a avaliação se realize num período de
até oito
dias corridos após a ocorrência;

8.4.8. Licença Paternidade;

8.4.9. Motivo de trabalho, devidamente comprovado e assinado pela empresa;

8.4.10. Outras situações asseguradas por legislação específica.

8.5. A retirada está condicionada a disponibilidade de equipamentos no Campus IFBA SAJ.

8.6. De acordo com a disponibilidade de equipamentos no Campus, a Comissão de Assistência
Estudantil poderá convocar, a qualquer tempo, os(as) estudantes para retirada dos equipamentos.

8.6.1. A ordem de chamada para retirada respeitará a ordem de classificação dos(as) estudantes
selecionados(as).

8.7. No ato da retirada do tablet educacional, o(a) estudante deverá assinar o documento "TERMO
DE CAUTELA DE TABLETS EM REGIME REMOTO – DISCENTE".

8.8. O empréstimo do Tablet educacional será registrado no sistema da biblioteca do IFBA SAJ.

8.8.1. A responsabilidade pelo controle do prazo de devolução e renovação do empréstimo no
sistema da biblioteca é de responsabilidade do(a) estudante.

 

9. DA DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

9.1. A Comissão de Assistência Estudantil determinará datas e horários para devolução dos
equipamentos após a finalização dos semestres letivos e informará por e-mail aos estudantes com
empréstimo ativo. 

9.2. O(A) estudante que se manter matriculado(a) em alguma AENPE poderá realizar a renovação
do empréstimo no sistema da biblioteca do IFBA SAJ.

9.3. O(A) estudante que desejar devolver o equipamento antes da finalização do semestre
letivo, deverá entrar em contato através de e-mail com a Comissão de Assistência Estudantil
(comae.saj@ifba.edu.br) e manifestar a necessidade de devolução do tablet educacional.

9.4. Após a manifestação por e-mail, o(a) estudante deverá aguardar a resposta com a data para
devolução.

9.5. A devolução deverá ser realizada pelo/a próprio/a beneficiário/a do empréstimo ou responsável
legal devidamente identificado com documento oficial com foto.

9.6. Para devolução do tablet, a Comissão de Assistência Estudantil, juntamente com a COPAT e
CGTI, fará uma vistoria no equipamento, na presença do(a) estudante ou de seu(sua) responsável
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CGTI, fará uma vistoria no equipamento, na presença do(a) estudante ou de seu(sua) responsável
legal.

9.7. No ato da devolução, o(a) estudante deverá assinar o documento “DEVOLUÇÃO DE
TABLETS EM REGIME REMOTO - DISCENTE”.

9.8. O(a) estudante ou seu(sua) responsável que não aguardar a vistoria será responsabilizado por
qualquer dano identificado.

9.9. É obrigatório o atendimento do prazo estabelecido pela Comissão de Assistência Estudantil para
a devolução dos equipamentos. O não cumprimento deste prazo implicará na apuração de
responsabilidade por meio de processo administrativo, quando couber. 

 

10. DO CRONOGRAMA

10.1. O presente edital seguirá o cronograma descrito na abaixo.

 

Atividade Período Local

Publicação do
Edital

16/07/2021 Meios de comunicação oficiais do IFBA SAJ

Preenchimento
do formulário de
inscrição

Fluxo Contínuo
Link para o formulário de
Inscrição: https://forms.gle/KDVrJuGiwYoPKTi88

Envio da
documentação
exigida no Item
5

Fluxo Contínuo
E-mail do Serviço Social do IFBA
SAJ: servicosocial.saj@ifba.edu.br

Verificação,
análise
documental e
aplicação do
barema.

Até 5 dias úteis após o
preenchimento e envio do
formulário de inscrição e
envio da documentação.

Processo conduzido de forma remota pelo
Serviço Social do IFBA SAJ

Resultado
preliminar da
inscrição

Até 5 dias úteis após o
preenchimento e envio do
formulário de inscrição e
envio da documentação

Meios de comunicação oficiais do IFBA SAJ

Interposição de
recurso

Até 2 dias após o
recebimento do resultado
preliminar pelo aluno.

Recurso deve ser enviado para o e-mail do
Serviço Social do IFBA
SAJ: servicosocial.saj@ifba.edu.br

Resultado final
da inscrição

Até 2 dias úteis após o
recebimento do recurso.

Meios de comunicação oficiais do IFBA SAJ

Retirada do
Equipamento

O estudante deverá aguardar
a comunicação da Comissão
de Assistência Estudantil com
a data para retirada do
equipamento.

O equipamento deverá ser retirado no IFBA
SAJ.

Devolução do
Equipamento

Determinado pela Comissão
de Assistência Estudantil
após a finalização do
semestre letivo. 

O equipamento deverá ser devolvido no IFBA
SAJ

https://forms.gle/KDVrJuGiwYoPKTi88
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11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. É de responsabilidade do estudante acompanhar a divulgação de todos os atos
referentes a este processo seletivo, disponíveis no
link https://portal.ifba.edu.br/santoantonio.

11.2. É de responsabilidade do estudante manter seus dados atualizados junto à
 Comissão de Assistência estudantil.

11.3. O(A) estudante pode, a qualquer momento, ser convocado(a) a devolver o tablet
objeto do empréstimo ou ter o plano de dados cancelado, quando constatada a
irregularidade ou inveracidade das informações prestadas, não o isentando das sanções
legais cabíveis. 

11.4. Em caso de perda, furto ou roubo, deve-se providenciar o boletim de ocorrência e
apresentar à Instituição, na oportunidade do episódio, sendo terminantemente proibido a
procrastinação da formalidade do ato junto a polícia e ao Instituto.

11.5. Em caso de dano ou desaparecimento (perda, furto ou roubo) dos bens patrimoniais,
o setor responsável pelo patrimônio local deverá realizar abertura de processo para
averiguação dos fatos.

11.6. Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail
comae.saj@ifba.edu.br.

11.7. As situações não definidas neste edital serão dirimidas pelos seguintes setores do
IFBA Campus Santo Antônio de Jesus: Direção Geral, Coordenação de Patrimônio e
Almoxarifado e Comissão de Assistência Estudantil.

 

Documento assinado eletronicamente por CARLA SIMONE BARBOSA DE JESUS,
Diretora Geral Pro Tempore do Campus Santo Antônio de Jesus, em 16/07/2021, às
16:52, 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 1909540 e o código CRC F8919541.

23847.000470/2021-50 1909540v78

Criado por igo.luz, versão 78 por igo.luz em 16/07/2021 16:31:34.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  

CAMPUS  SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PARA O EDITAL Nº 07/2021 PARA EMPRÉSTIMO DE TABLET 

EDUCACIONAL E CONCESSÃO DE CHIP DE DADOS DO IFBA CAMPUS SANTO 

ANTÔNIO DE JESUS 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que li, estou ciente e que cumpro todos os requisitos do EDITAL 

nº 07 de 06 de Julho de 2021 do IFBA Campus Santo Antônio de Jesus. Ratifico que as 

informações foram preenchidas pelo/a estudante e/ou por meu/minha responsável legal (para 

menores de 18 anos). Declaro serem verdadeiras as informações repassadas, os documentos a 

apresentados, bem como a originalidades das assinaturas. Estou ciente de que a omissão de 

informação ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes podem resultar 

em processo contra mim dos tipos: PENAL (crime de falsidade ideológica) e CÍVEL 

(ressarcimento por prejuízos causados a terceiros). Autorizo a devida investigação e 

fiscalização para fins de averiguação e confirmação das informações acima, caso seja 

necessário. Declaro, ainda, que estou ciente de que constatada qualquer irregularidade, será 

anulado o direito ao(s) equipamento(s), sendo o caso encaminhado para que sejam tomadas as 

medidas cabíveis.  

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Estudante 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

(Para menores de 18 anos) 

Nome: 

CPF: 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  

CAMPUS  SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

 

 

ANEXO II 

 

BAREMA 

 

Indicador Resposta Pontuação 

Estudante regularmente matriculado/a no IFBA e 

comprove compor núcleo familiar beneficiário do 

programa Bolsa Família e/ou recebe BPC. 

SIM 20 

NÃO 0 

Estudante regularmente matriculado no IFBA e 

declare estar em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, por ser membro de família de baixa 

renda-nos termos do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 26 

de junho de 2007-, e que esteja inscrito e ativo no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico), que requer: renda familiar per 

capita de até meio salário-mínimo ou renda familiar 

mensal de até três salários-mínimos. 

SIM 10 

NÃO 0 

Renda Familiar Per Capita 

Inferior a Meio Salário 20 

De Meio Salário a 1 

Salário 
8 

Maior 1 salário até 1 

Salário e Meio 
4 

Acima de 1 Salário e 

Meio 
0 

Qual a procedência escolar antes de ingressar em curso 

do IFBA? 

Somente em escola 

pública  
10 

Maior parte em escola 

pública  
8 

Escola Particular com 

bolsa integral 
5 

Somente em escola 

particular  
0 

Maior parte em escola 

particular  
2 

Somente em escola 

indígena  
10 

Maior parte em escola 

indígena  
10 

Somente em escola 

situada em comunidade 

quilombola  

10 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  

CAMPUS  SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

 

Maior parte escola 

situada em comunidade 

quilombola  

10 

Estudante com deficiência, com a devida 

comprovação? 

Sim 10 

Não 0 

O estudante se autodeclara? 
Preto/Pardo/Indígena 10 

Amarelo/Branco 0 

Estudante foi selecionado/a no Auxílio Estudantil 

Emergencial do IFBA, em 2021? 

Sim 10 

Não 0 

O estudante ingressou em curso do IFBA por meio das 

cotas? 

Sim 10 

Não 0 

Pontuação máxima 100 
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