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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 de 29 de abril de 2020.

Auxílio Financeiro Emergencial– COVID/19

  

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/IFBA - CAMPUS Seabra, no uso das suas
atribuições, torna público o presente Edital de abertura do Processo de Seleção Simplificado para concessão do auxílio financeiro emergencial, conforme a
RESOLUÇÃO Nº 08, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
 
1. DO OBJETIVO
O Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial, de que trata o presente Edital tem a finalidade de estender a proteção social aos estudantes do
IFBA/Campus Seabra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, agravada pelos impactos causados pela pandemia do COVID-19 de forma a lhes ampliar as
condições de permanência e êxito nos estudos, até quando perdurar a calamidade pública, no limite da dotação orçamentária do Campus Seabra/IFBA, conforme
Resolução CONSUP/IFBA n.º 8/2020.
 
2.  DAS NORMAS GERAIS
Este Edital está fundamentado no Decreto nº 7.234/2010 – PNAES, nas Diretrizes da Política de Assistência Estudantil do IFBA, de 26/10/2010, revisada pela
Resolução CONSUP n. º 25, de 23/05/2016, na Resolução nº 07, de 22/03/2020 do IFBA que trata da prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
COVID-19 (novo Coronavírus) e na RESOLUÇÃO Nº 08, DE 17 DE ABRIL DE 2020, que aprovou 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.
 
3. DO PÚBLICO ALVO
3.1 O auxílio financeiro emergencial será destinado aos estudantes regularmente matriculados em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Integrado IFBA/Campus Seabra.
3.2 Os (as) estudantes deverão ter solicitação deferida, após a análise do Serviço Social, considerando o Art. 6º da Política de Assistência Estudantil do IFBA, no
que diz respeito à comprovação da situação de vulnerabilidade socioeconômica.
 
4.  DA INSCRIÇÃO
4.1 Todos (as) os (as) estudantes que desejarem receber o Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial, deverão manifestar interesse e solicitar o auxílio.
4.2 As inscrições ocorrerão no período de 29/04/20 a 06/05/2020. O encerramento das inscrições dar-se-á às 23:59 do dia 06/05/2020.
4.3 Não serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos pelo Edital.
4.4 O processo seletivo será realizado de forma remota.
4.5 A configuração do formulário eletrônico requer que o(a) candidato(a)/estudante tenha uma conta de email do gmail.
4.6 Os estudantes Com Cadastro no PAAE/2019, que receberam auxílios nesse ano e aos que ficaram no Cadastro Reserva, deverão preencher Formulário de
Inscrição Eletrônico para Estudante Com Cadastro no PAAE, a ser acessado no endereço: -  bit.ly/auxilio-com-cadastro - e seguir as orientações do formulário,
anexando os documentos comprobatórios, caso necessário.
4.7 Os estudantes SEM Cadastro no PAAE/2019, que não receberam auxílios nesse ano e os alunos matriculados em 2020, deverão preencher Formulário de
Inscrição Eletrônico para Estudante Sem Cadastro no PAAE, a ser acessado no endereço: -  bit.ly/auxilio-sem-cadastro - e seguir as orientações do formulário,
anexando os documentos comprobatórios, caso necessário.
4.8 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 no site oficial do IFBA Campus Seabra.
 
5.  DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO SOCIAL E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 Caberá ao Serviço Social a análise da condição/situação de vulnerabilidade social dos(as) estudantes, observando globalmente os aspectos indicados no item
5.3 deste Edital, partindo da premissa de que a geração de oportunidades é diferenciada segundo o contexto social, econômico e cultural.
5.2 O(a)s estudantes, devem pertencer à família em situação de vulnerabilidade socioeconômica com renda familiar per capita, isto é, por pessoa, igual ou inferior
a um salário mínimo e meio vigente (R$ 1.567,50), conforme disposto no Programa Nacional de Assistência Estudantil/PNAES, decreto nº 7.234, de 19/07/2010.
5.3   Para análise de vulnerabilidade socioeconômica e seleção dos (as) estudantes serão observados os seguintes fatores:
5.3.1 Alunos oriundos de escola pública ou particular com bolsa integral;
5.3.2 Alunos que ingressaram no IFBA/SEABRA com reserva de vagas: B(Pessoa com Deficiência (PCD), R1(Candidatos de escola pública, com renda igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas com deficiência comprovada), R2(Candidatos de escola pública, com renda igual
ou inferior a 1,5 salário mínimo, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas sem deficiência), R3(Candidatos de escola pública, com renda igual ou inferior a
1,5 salário mínimo, que não se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas com deficiência comprovada) e R4(Candidatos de escola pública, com renda igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo, que não se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas sem deficiência);
5.3.3 Participação em Programas Sociais do Governo e serviços socioassistenciais;
5.3.4 Situação de saúde do(a) estudante ou membro(s) da família;
5.3.5 Renda familiar oriunda de trabalho assalariado, autônomo, liberal, rural, informal, doméstico, benefício previdenciário, assistencial, ajuda familiar ou renda
oriunda de aluguéis;
5.3.6 Integrante de família monoparental (ocorre quando apenas um dos pais de uma criança ou adolescente arca com as responsabilidades de criar o(a) filho(a) ou
os(as) filhos(as).
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5.4 A comprovação e constatação da situação de vulnerabilidade socioeconômica serão realizadas a partir do preenchimento do Formulário Eletrônico, conforme
item 4 deste edital, e da apresentação dos documentos comprobatórios, caso necessário, solicitados ao longo do preenchimento do formulário.
Parágrafo Único: É de inteira responsabilidade do(a)estudante a inclusão dos documentos corretos ao longo da inscrição via formulário digital.
5.5 A concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial ocorrerá mediante classificação socioeconômica. Caso a demanda exceda ao número de
vagas ofertadas, será criado um Cadastro de Reserva por ordem de classificação.
5.6 Para efeito de classificação será atribuída pontuação conforme disposto no barema construído pelo Serviço Social do campus, de caráter interno.
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO
6.1 Os (as) estudantes com cadastro e sem cadastro necessitam preencher o Formulário de Inscrição Eletrônico conforme descrito no item 4 deste Edital e
anexar, caso necessário, documentos comprobatórios, tais como: comprovante de recebimento do programa Bolsa Família, Folha Resumo do Cadastro Único,
Declaração que estudou em escola particular com bolsa integral, Declaração de que a renda familiar é oriunda de trabalho rural ou informal, Atestado médico ou
exame que comprove que o estudante ou algum familiar possui alguma doença grave ou crônica.
6.2 Não será aceito protocolo de inscrição no CAD ÚNICO.
 
7.  DA QUANTIDADE DE VAGAS
7.1 O valor do auxílio financeiro emergencial para os(as) estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que tiverem a solicitação do auxílio
financeiro emergencial deferida pelo Serviço Social será de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) mensal, sendo realizado o pagamento enquanto durar o período de
calamidade pública e distanciamento social e conforme a disponibilidade de recursos financeiros.
7.2 Por este Edital serão ofertadas 150 (cento e cinquenta) auxílios financeiros emergenciais. Destes, 40 (quarenta) serão destinados para estudantes sem cadastro
e 110 (cento e dez) para estudantes com cadastro no PAAE/2019.
Parágrafo único: As vagas destinadas aos estudantes sem cadastro que não forem preenchidas serão remanejadas para os estudantes com cadastro.
7.3 O início do pagamento dos auxílios seguirá a seguinte organização:
7.3.1 Para estudantes sem cadastro, selecionados após a avaliação do Serviço Social, o primeiro auxílio será disponibilizado a partir da folha de pagamento
referente ao mês de maio/2020.
7.3.2 Para estudantes que já possuem cadastro, selecionados após a avaliação do Serviço Social, o primeiro auxílio será disponibilizado a partir da folha de
pagamento referente ao mês de junho/2020.
7.3.3 A diferenciação neste calendário ocorre em função da manutenção dos auxílios referentes ao PAAE /2019, com exceção do auxílio transporte, para os
estudantes que já possuem cadastro e, conforme art.9º da Resolução 08/2020/CONSUP não está autorizada a acumulação do auxílio emergencial com os demais
auxílios do PAAE.
7.4 A disponibilização do auxílio emergencial está condicionada à manutenção do estado de pandemia e isolamento social, sendo suspenso com o retorno das
atividades presenciais.
 
8. DAS ETAPAS E CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
8.1 Este Edital está constituído das etapas abaixo descritas:

 

ETAPAS PERÍODO

Publicação do Edital 29/04/2020

Abertura das Inscrições- Preenchimento do Formuláriode Inscrição Eletrônico 29/04/2020 a 06/05/2020

Análise Documental e Classificação Socioeconômica 07/05/2020 a 15/05/2020

Publicação do Resultado Parcial 18/05/2020

Interposição de Recurso 
 

19/05/2020

Publicação do Resultado Final após recurso 21/05/2020

 

8.2 É de inteira responsabilidade do(a) estudante e do(a) seu(sua) responsável o acompanhamento e cumprimento dos prazos constantes no Edital.
8.3 O cronograma poderá sofrer alterações conforme a demanda apresentada nas etapas.
 
9.   DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
9.1 O(a) estudante inscrito(a) que desejar contestar o resultado de algumas das etapas deve interpor recurso por meio do formulário que consta no anexo 1 e
encaminhar para o endereço eletrônico processoseletivopaae2020@gmail.com, seguindo o Cronograma de datas previstas no item 8. 
9.2 Os recursos, bem como sua contestação, serão analisados, em única instância, pelo Serviço Social, vedada a multiplicidade de recursos pelo(a) mesmo(a)
candidato(a). 
 
10. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS



29/04/2020 :: SEI / IFBA - 1464565 - Edital ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1785283&infra_siste… 3/4

10.1 As despesas decorrentes do presente Edital, destinados ao pagamento do auxílio financeiro emergencial, serão provenientes do Orçamento da Assistência
Estudantil do IFBA/ Campus Seabra do ano de 2020 e recursos disponibilizados pela Reitoria/IFBA.
10.2 A gestão financeira e de pagamento estão sob a responsabilidade da Comissão de Assistência Estudantil do campus.
10.3 O número de estudantes beneficiado (a)s e a quantidade de vagas poderão sofrer alterações de acordo com os recursos orçamentários disponíveis e a
necessidade dos(as) inscritos. 
10.4 Para pagamento do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial serão aceitas as seguintes condições bancárias:
10.4.1 Contas correntes de todos os bancos em nome do (a) estudante;
10.4.2 Conta poupança apenas da Caixa Econômica Federal, em nome do (a) estudante;
10.4.3 Conta digital em nome do (a) estudante;
10.4.4 Por meio de ordem de pagamento, nos casos de estudantes que por motivos de impedimentos, não possuem conta bancária. Para recebimento, o (a)
estudante deverá aguardar orientações do Departamento Administrativo e da Coordenação de Apoio Pedagógico Estudantil do Campus Seabra, 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.
10.5 Não serão reprocessados pagamentos nas seguintes situações:
10.5.1 Domicílio Bancário Inexistente - DBI devido a contas correntes apresentadas inativas e/ou encerradas.
10.5.2 Retorno do recurso ao Tesouro Nacional, por motivo do não comparecimento do estudante ao Banco do Brasil, no prazo estabelecido, para saque do valor
na modalidade de ordem de pagamento.
10.6 Não serão admitidos o pagamento do auxílio em contas de terceiros ou conta conjunta.
 
 11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 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.
11.2 As informações prestadas serão inteiramente de responsabilidade do(a) estudante ou do(a) responsável legal, no caso dos menores de 18 anos.  
11.3 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, enquanto durar o recebimento do
benefício.  
11.4 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).
11.5 O(a) estudante que fornecer informações para fins do Programa de Assistência Estudantil tem garantia de total sigilo das declarações e documentações
prestadas ao Serviço Social do IFBA/Campus Seabra.
11.6 Situações emergenciais ocorridas após o período de vigência deste Edital serão analisadas com base na Política de Assistência Estudantil do IFBA.
11.7 Os (as) estudantes que tiverem dúvidas deverão entrar em contato através do e-mail processoseletivopaae2020@gmail.com
11.8 Em caso de empate na pontuação do Barema permanecerá o estudante-candidato que:
11.8.1 Integrante de família beneficiária do programa Bolsa Família;
11.8.2 Aluno que ingressou por reserva de vagas reserva de vagas código B - Pessoa com Deficiência (PCD);
11.8.3 Alunos que estão cursando Curso Base ou 1º ano.
11.8.4 Tiver maior idade entre os estudantes candidatos empatados;
11.8.5 E, caso persista o empate será deliberado pela COTEP.
11.8.6 Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão analisados e julgados pela Direção Geral do Campus Seabra, junto com a Coordenação de
Apoio Acadêmico e o Serviço Social.  

                                                                                  Seabra-BA, 29 de abril de 2020.

 

Nelson de Souza Costa Junior

Diretor-Geral

Campus SEABRA/IFBA

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO 1

Auxílio Financeiro Emergencial– COVID/19

FORMULÁRIO DE RECURSO/AUXÍLIO EMERGENCIAL

 

 

NOME/TURMA/CURSO/MATRÍCULA
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ITEM A SER CONSTESTADO

 

 

 

 

 

ARGUMENTAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _____________________________________ , __________    de ______________________  de ___________                      

LOCAL E DATA

Documento assinado eletronicamente por CARLENE CARVALHO LIMA, Membro da Comissão de Assistência Estudantil, em 29/04/2020, às 16:29,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VIEIRA GALVAO, Presidente da Comissão de Assistência Estudantil, em 29/04/2020, às 16:30,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NELSON DE SOUZA COSTA JUNIOR, Diretor(a) Geral, em 29/04/2020, às 18:49, 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 1464565 e o código CRC
0A05B0F6.
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