
EDITAL Nº 02/2020
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA

AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL EM CARÁTER EMERGENCIAL

1. ABERTURA

A Diretora Geral  pro tempore do IFBA Santo Antônio de Jesus, no uso de suas atribuições, faz
saber que,  por meio do Serviço Social  e Comissão de Assistência Estudantil estão abertas as
inscrições para a concessão de Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial no contexto
da  pandemia  da COVID-19,  para  os  estudantes  regularmente  matriculados  neste  Campus,
referendados  pela  Política  de  Assistência  Estudantil  e  Normas  da  Política  de  Assistência
Estudantil do IFBA (Resolução n° 25 – CONSUP/IFBA, de 23 de maio de 2016), bem como pelo
Regulamento de Concessão de Auxílio Financeiro Estudantil  em Caráter Emergencial do IFBA
(Resolução n° 08 – CONSUP/IFBA, de 17 de abril de 2020) e pela Parecer n. 00001/2020/COLAB
IFBA/PFBA/PGF/AGU resultante da análise jurídica em colaboração da Procuradoria Federal no
Estado da Bahia com a Procuradoria junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia.
 
2. PÚBLICO ALVO

O auxílio financeiro emergencial  será destinado aos estudantes regularmente matriculados em
Cursos  Superiores:  Tecnologia  em  Produção  Multimídia,  Tecnologia  em  Análise  e
Desenvolvimento de  Sistemas  e  Tecnologia  em Redes  de  Computadores e  pertencer  a
famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica com renda familiar bruta per capita, isto
é,  por pessoa,  igual  ou inferior  a um salário  mínimo e meio vigente (R$ 1.567,50),  conforme
disposto  no  decreto  nº  7.234,  de  19/07/2010,  de  regulamentação  do  Programa  Nacional  de
Assistência Estudantil (PNAES).

3. OBJETIVO

O presente  edital  tem por  objetivo  selecionar,  de  forma simplificada, a  concessão  do  Auxílio
Financeiro Emergencial e destina-se a estender a proteção social aos estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, ou que, por alguma questão recente de risco social,  causada
pelo risco da COVID-19,  não consigam suprir despesas que garantam a permanência e o êxito
nos estudos enquanto perdurar o período de calamidade pública em vigor, com vistas à inclusão
social, formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e bem-
estar biopsicossocial.

4. RECURSOS FINANCEIROS E DO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS 

As  despesas  decorrentes  do  presente  Edital,  destinados  ao  pagamento  do  auxílio
financeiro emergencial, serão provenientes da suplementação orçamentária  da Reitoria,
destinada para esse fim.  O recurso total  para o auxílio emergencial  de que trata este
edital é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

O  campus  Santo  Antônio  de  Jesus,  por  não  ter  condições  orçamentárias,  não  fará
suplementação.
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5. VALOR, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL E QUANTIDADE DE
AUXÍLIOS:

Para os (as) estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que tiverem sua solicita-
ção de auxílio financeiro emergencial aprovada pelo Serviço Social, o valor do auxílio será de R$
190,47 (cento e noventa reais e quarenta e sete centavos) mensal, sendo realizado o pagamento
pelo período de até três meses.

Os pagamentos serão realizados enquanto durar o período de calamidade pública provocada pela
pandemia do COVID-19. 

Serão contemplados até 35 alunos (a) no total. Do total de vagas, até 12 serão destinadas aos
(as) alunos(as) em cadastro de reserva da primeira etapa do edital PAAE 01/2020.

A execução do auxílio poderá ser prorrogada em caso de continuidade da situação de calamidade
pública, ocasionada pela pandemia da COVID-19 e se o Campus dispor de orçamento.

6. DO ACÚMULO DO AUXÍLIO E PARTICIPAÇÃO DESSE EDITAL

6.1 É vedada a acumulação deste auxílio emergencial com qualquer outro auxílio estudantil, inde-
pendente da sua modalidade.

6.2 Conforme o Item 9 do Parecer n. 00001/2020/COLAB IFBA/PFBA/PGF/AG, não existe, ainda,
entendimento de que o Ministério da Economia impeça o acúmulo do  o Auxílio Emergencial do
Governo Federal - CORONA VOUCHER (Lei 13.982, de 02 de Abril de 2020) com o auxílio finan-
ceiro estudantil em caráter emergencial do IFBA.

6.3  Não  poderão  concorrer  nesse  edital  os  estudantes  que  já  estão  recebendo  o  auxílio
emergencial do IFBA, liberado desde março do corrente ano para os alunos em cadastro reserva
da segunda etapa do edital PAAE 01/2020. 

7. ETAPAS DA SELEÇÃO

I. A inscrição no processo ocorrerá através de preenchimento do formulário socioeconômico, on-
line e  envio dos  documentos  comprobatórios  (todos  através  do  e-mail:
emergencialcovid.saj@gmail.com),  exceto  para  os  (as)  estudantes  que  já  se  encontram
classificados  (as)  no  processo  de  seleção  do  Edital  PAAE  nº  01/2020,  conforme  lista
disponibilizada junto com esse edital no site do campus;

II. A entrevista social ocorrerá por processo on-line com o(a) estudante, realizada exclusivamente
pela assistente social do campus;

III. Avaliação da documentação enviada;

IV.  Os resultados preliminar e final  serão divulgados por ordem alfabética,  de acordo com as
vagas disponíveis.

OBS:  Não  serão  aceitas,  em  hipótese  alguma,  inscrições  com  formulários  e  documentação
incompletos.

8. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

A inscrição será realizada via formulário online e envio da documentação descrita no Item 9 deste
edital.
Link para o formulário: https://forms.gle/DiRzajU23VVVLwpe8
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Exceto para os classificados do Edital PAAE Nº 01/2020, primeira fase  e que não foram
contemplados (as), com nenhum auxílio, conforme lista no site, deverão enviar para o e-
mail:  emergencialcovid.saj@gmail.com,  sem  preenchimento  de  formulário,  os  dados
bancários para crédito, através da foto do seu cartão bancário, ou extrato digital.

Esse procedimento está em consonância a RESOLUÇÃO Nº 08, DE 17 DE ABRIL DE 2020, do
IFBA. TÍTULO IV DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO, §3º, a).

9. DA DOCUMENTAÇÃO

Todos  os  documentos  solicitados  deverão  ser  enviados  para  o  e-mail
emergencialcovid.saj@gmail.com.

Lista de documentos:
 
1ª Inscrição    (  Alunos novos, que não tenham participado de nenhum processo de seleção do
PAAE no campus Santo Antônio de Jesus): 

I Comprovante de doença crônica de membros da família, mesmo que os laudos não estejam
atualizados, pode ser encaminhado receita médica; 
II. Contracheque – se houver;
III.Cópia de cartões e documentos de benefícios do governo  (Ex: Bolsa Família, BPC, auxílios
doença, aposentadoria e pensionistas, dentre outros),  e extrato com o valor do(s) benefício(s)
recebido(s);
IV.  Comprovante  do  Cadastro  Único;  (se  houver).  Pode  ser  conseguido  através  do
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
V. Cópia do cartão do banco do(a) aluno(a) onde será creditado o valor do auxílio.

Despesas: 

I. Contas de consumo: luz, água, internet;( se houver )
II.Recibos  de  pagamento  de:  aluguel,  escola,  creche,  assistência  médica,  compra  de
medicamentos de doenças crônicas. Não enviar : notas fiscais de compra de alimentos.
 
Para r  enovação    (  Alunos  (as)   que já tenham participado de processo de seleção do PAAE em  
2019   e 2020  ),   exceto para os (as) estudantes que já se encontram classificados (as) no processo
de seleção do Edital PAAE nº 01/2020, primeira fase, conforme lista disponibilizada junto com
esse  edital  no  site  do  campus  e  que  precisarão  somente  encaminhar  para  o  e-mail
emergencialcovid.saj@gmail.com,  a  confirmação  da  conta  para  crédito  do  auxílio,  devem
encaminhar a seguinte documentação:

I Comprovante de doença crônica de membros da família, mesmo que os laudos não estejam
atualizados, pode ser encaminhado receita médica; 

II. Cadastro único. (se houver )

III. Conta de luz atual. ( mesmo que não esteja paga )

1- As cópias aqui solicitadas podem ser fotos (imagem legível) tiradas do celular, ou ainda,
escaneadas por meio de um aplicativo instalado no aparelho celular; 
2- Quando as atividades retornarem, o(a) aluno(a) deverá seguir as orientações do serviço
social como proceder para apresentar os documentos.
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10. CRONOGRAMA 

 Atividades Data
Publicação do Edital 13/05/2020
Inscrições e envio  on line  de  documentos  -
somente para os alunos(as) 1ª inscrição e
renovação.  Para  os  alunos(as)  já
classificados(as),  precisamos  que  confirmem
as contas bancárias para créditos. Todos (as)
alunos(as)  devem  usar  o  e-mail
emergencialcovid.saj@gmail.com

13/05/20 a 18/05/2020

Resultado Preliminar 22.05.2020
Interposição de Recursos ao resultado 
preliminar
Deve ser encaminhado para o e-mail 
emergencialcovid.saj@gmail.com explicando o
motivo pelo qual não concorda com o 
resultado preliminar.

23.05.2020

Resultado Final 26.05.2020 

PARÁGRAFO ÚNICO: Havendo muita demanda nas solicitações dos auxílios, esse cronograma
poderá sem alterado.

11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

As datas previstas para a divulgação dos resultados preliminar e final estão no  cronograma no
item 10 deste edital. Serão utilizados as ferramentas oficiais para a publicação deste resultado,
através  do  site  do  campus. Cabe  ao  estudante  ficar  atento  à  divulgação  nos  meios  de
comunicação.

12. FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão feitos através de:

a) Contas correntes de todos os bancos em nome do (a) estudante;

b)  Conta poupança ou conta fácil  apenas as ofertadas pela CEF(Caixa Econômica Federal), em
nome do (a) estudante;

c) Conta digital  em nome do(a) estudante, podendo ser no INTER ou NUBANK, sendo que o
INTER pode abrir conta a partir de 16 anos. O Banco do Brasil também disponibiliza a abertura de
conta corrente através do seu aplicativo;

Em caráter de excepcionalidade, para aqueles (as) estudantes que não tenham conta corrente
nem  poupança  na  CEF,  o  pagamento  será  feito  através  de  ordem  de  pagamento.  Para
recebimento, o(a) estudante deverá aguardar orientações do serviço social do campus, através de
e-mail, quanto ao período em que deverá comparecer a uma agência do Banco do Brasil de sua
preferência, munido de RG e CPF para efetuar o saque diretamente no caixa de atendimento.
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13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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;

As  informações  prestadas  serão  inteiramente  de  responsabilidade  do(a)  estudante  ou  do(a)
responsável legal, no caso dos menores de 18 anos;

É de inteira responsabilidade da(o) estudante acompanhar todas as informações a respeito do
processo de solicitação e deferimento do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial,
bem como informar qualquer alteração na situação socioeconômica para o serviço social, através
do e-mail (servicosocial.saj@ifba.edu.br) enquanto durar o recebimento do benefício;

Os  valores  recebidos,  indevidamente,  quando  constatada  irregularidade  e  inveracidade  das
informações  prestadas,  deverão  ser  devolvidos  aos  cofres  públicos,  por  meio  de  Guia  de
Recolhimento da União (GRU);

O(a) estudante que fornecer informações para fins do Programa de  Assistência  Estudantil  tem
garantia  total  do  sigilo das declarações e documentações prestadas ao profissional de serviço
social;

Os  (as)  estudantes  que  tiverem  dúvidas  deverão  entrar  em  contato  através  do  e-
mail:emergencialcovid.saj@gmail.com;

À Direção Geral campus Santo Antônio de Jesus, junto com a gestão permanente da assistência
estudantil  e  a  profissional  de  Serviço  Social, reservam-se  o  direito  de  resolução  dos  casos
omissos e das situações não previstas neste Edital.

Santo Antônio de Jesus, 13 de maio de 2020.

Carla Simone Barbosa de Jesus 
Diretora Geral Pro Tempore do Campus Santo Antônio de Jesus
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