
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Edital nº 02 de 17 de março de 2021.

EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE (PAAE) 2021 - CAMPUS SEABRA

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA – CAMPUS SEABRA, no uso de suas atribuições, torna público o  Processo de Seleção do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) para concessão do Auxílio para
Aquisições aos estudantes regularmente matriculados neste campus (ano letivo 2020), conforme as Diretrizes da Política de Assistência Estudantil do IFBA, de 26/10/2010, revisada pela Resolução CONSUP nº 25, de 23/ 05/2016.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) está em consonância com o Programa Nacional de Assistência Estudantil instituído pelo Decreto n° 7.234, de 19 de julho 2010,
executado no âmbito do Ministério da Educação, que tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação pública federal.

1.2. O presente edital tem por finalidade realizar o processo de seleção de candidatos (as) para receber Auxílio para Aquisições.

1.3. O processo seletivo será realizado de forma remota, visando manter o isolamento social e proteger a todos(as) envolvidos(as) na seleção.

2. DO PÚBLICO ALVO

2.1. Poderão concorrer ao auxílio estudantes regularmente matriculados em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Integrado) do IFBA Campus Seabra com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio, prioritariamente oriundos da rede
pública de educação básica, conforme disposto no Decreto nº 7.234 de 19/07/2010.

2.2. 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.

3. DA DESCRIÇÃO DO AUXÍLIO

3.1 O Auxílio para Aquisições  tem como objetivo disponibilizar auxílio financeiro para atender aos(às) estudantes no custeio de material escolar, fardamento ou aquisições que os auxiliem no seu desenvolvimento acadêmico, de modo a proporcionar  as condições
necessárias para o desenvolvimento do seu processo formativo no IFBA, durante o contexto de pandemia da COVID -19.

3.2. Excepcionalmente, através desse auxílio poderão ser concedidos recursos visuais, auditivos e motores mediante os seguintes critérios:

   3.2.1. Apresentação de receita médica e/ou relatório atualizados e o parecer favorável do serviço médico do IFBA;

   3.2.2. Ter esgotado a possibilidade da concessão do recurso através da rede socioassistencial e considerando a urgência da solicitação para não prejudicar o estudante em suas atividades acadêmicas;

   3.2.3. Disponibilidade de recursos financeiros.

3.3. A concessão do Auxílio para Aquisições está condicionada aos seguintes requisitos:

   3.3.1. Disponibilidade de recursos financeiros na Instituição no ano de 2021 para tal fim;

   3.3.2. Apresentação de documentos comprobatórios que justifiquem a necessidade daquele item ao estudante;

   3.3.3. Relevância do item solicitado para o desenvolvimento acadêmico do estudante.

3.4. Caberá ao Serviço Social juntamente com a Gestão da Assistência Estudantil do campus avaliar e emitir parecer acerca da viabilidade da concessão do item solicitado bem como o valor a ser liberado por estudante. Se necessário, o Serviço Social poderá requerer
Parecer de outro setor institucional.

 3.5. O Auxílio para Aquisições poderá ser acumulado com outras modalidades de auxílios e bolsas estudantis ou programas de ensino, pesquisa e extensão, mediante disponibilidade orçamentária do campus.

3.6. Mais de um membro da mesma família poderá ser contemplado com os referidos auxílios, desde que cumpridos os critérios para recebimento e mediante obtenção de parecer favorável do Serviço Social do Campus.

3.7. O valor do Auxílio para Aquisições poderá não ser pago na sua integralidade em razão da disponibilidade orçamentária, conferindo ao IFBA/SEABRA o pagamento apenas de uma contrapartida do valor da aquisição.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. A inscrição do estudante implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital das quais não poderá alegar desconhecimento.

4.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do preenchimento do formulário eletrônico, em fluxo contínuo, a partir do dia 18 de março de 2021. Após o esgotamento da disponibilidade orçamentária, o edital será encerrado.

4.3. Para esse edital, serão destinados 4% do recurso destinado ao PAAE (Programa de Assistência e Apoio ao Estudante).

4.4. Todos (as) os (as) estudantes que desejem receber o Auxílio Financeiro para Aquisições, deverão manifestar interesse e solicitar o auxílio, a qualquer tempo ao longo do ano letivo.

4.5. Para participar do Processo Seletivo do Auxílio para Aquisições os (as) estudantes deverão:

   4.5.1. Requisitar  o auxílio mediante preenchimento de Formulário de Inscrição Eletrônico, a ser acessado no endereço:                            https://forms.gle/gLvGv1bxDXAAqyDn8

.  4.5.2. Anexar, obrigatoriamente, no próprio formulário eletrônico, documentação listada no Anexo I, de acordo com os comprovantes de rendimento familiar.

   4.5.3. Anexar obrigatoriamente, no próprio formulário eletrônico, os documentos indicados nos anexos II e III  legíveis, em formato PDF ou foto.

   4.5.4. Enviar o formulário de requisição que conta no Anexo IV preenchido e 03(três) orçamentos referentes ao item pleiteado para o endereço eletrônico aquisicoesifbaseabra@gmail.com .

4.6. O requerimento do Auxílio para Aquisições mais a documentação listada acima será remetido ao Serviço Social para avaliação e devidos procedimentos para a aquisição, respeitando a disponibilidade orçamentária.

4.7. Na impossibilidade de impressão dos anexos, fazer a declaração de próprio punho e anexar ao formulário eletrônico de inscrição.

4.8. Os(as) estudantes  que foram selecionados no PAAE 2019, Auxílio  Financeiro Emergencial Estudantil e Auxílio Inclusão Digital Tipo I e II em 2020, poderão ter sua análise de vulnerabilidade socioenômica deferida pelo Serviço Social, sem necessidade de envio de
nova documentação.

      Parágrafo único: Nesse caso o (a) aluno deve enviar apenas o formulário de requisição da aquisição, especificando o item e o valor, além de encaminhar 03(três) orçamentos para o endereço eletrônico aquisicoesifbaseabra@gmail.com .

5. DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA E DO RESULTADO

5.1. A análise socioeconômica será realizada pelo Serviço Social do campus Seabra, com o objetivo de validar toda a documentação enviada pelo (a) discente.

5.2. Haverá entrevistas sociais online.

5.3. A solicitação de cada candidato (a) terá o resultado divulgado através de envio de email para o discente informando se seu requerimento foi deferido ou indeferido, além de publicação no site oficial do IFBA/SEABRA.

6. DOS RECURSOS

6.1. O resultado parcial da solicitação do auxílio para aquisições será disponibilizado para o(a) estudante em até 10 (dez) dias úteis após a inscrição, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período.

6.2. Os indeferimentos e suas razões serão informados ao discente por e-mail.

6.3. O (a) discente que constar como INDEFERIDO (A) no resultado parcial, também poderá impetrar recursos em até 02 (dois) dias após o resultado parcial, enviando o anexo V preenchido para o endereço eletrônico aquisicoesifbaseabra@gmail.com .

6.4. O Serviço Social do campus analisará os recursos recebidos em única instância.

6.5. Os recursos em que não constar justificativa fundamentada não serão considerados para fins de avaliação e serão automaticamente descartados.
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7. PAGAMENTO DO AUXÍLIO 

7.1. O pagamento do Auxílio para Aquisições será feito em parcela única, a partir da data de publicação do Resultado Final da solicitação e após a tramitação interna no IFBA - Campus Seabra dos procedimentos administrativos para a efetivação do respectivo pagamento
dentro do limite orçamentário/financeiro do Campus.

7.2. Para pagamento do Auxílio para Aquisições serão aceitas as seguintes condições bancárias:

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

   7.2.2. Conta poupança

   7.2.3. Conta digital NUBANKe INTER em nome do (a) estudante;

   7.2.4. 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 da Gestão de Assistência estudantil, 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.

7.3. Não serão reprocessados pagamentos nas seguintes situações:

   7.3.1. Domicílio Bancário Inexistente - DBI devido a contas correntes apresentadas inativas e/ou encerradas.

   7.3.2. 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.

7.4. Não serão admitidos o pagamento do auxílio em contas de terceiros ou conta conjunta.

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. Os valores recebidos, indevidamente, quando constatada irregularidade e inveracidade das informações prestadas, ou divergência dos valores da prestação de contas, deverão ser devolvidos aos cofres públicos, devendo, para tanto, solicitar a Guia de Recolhimento da
União (GRU) através do e-mail aquisicoesifbaseabra@gmail.com.

8.2. Após recebimento do recurso financeiro referente ao Auxílio para Aquisições, o estudante deverá apresentar notas fiscais referentes à compra do item solicitado, no prazo máximo de 30 dias. Em caso de pendência, o estudante ficará impossibilitado de renovar a
matrícula e/ou poderá sofrer outras sanções previstas nas legislações em vigor, até regularizar sua situação junto à Gestão da Assistência Estudantil do campus.

8.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do(a) estudante, incluindo o seu RG ou CPF.

8.4. Estudantes que deixarem de fazer a prestação de contas do Auxílio para Aquisições conforme as determinações do Edital, ficarão obrigados a devolver o valor recebido aos cofres públicos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. 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.

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

9.3. É de inteira responsabilidade do estudante (a) acompanhar todas as informações a respeito do processo de solicitação e deferimento do Auxilio para Aquisições.

9.4. O (a) estudante que fornecer informações para fins do Programa de assistência estudantil e apoio do estudante tem garantia de total sigilo das declarações e documentações prestadas ao Serviço Social do IFBA/Campus Seabra.

9.5. Situações emergenciais ocorridas após o período de vigência deste Edital serão analisadas com base na Política de Assistência Estudantil do IFBA.

9.6. Os (as) estudantes que tiverem dúvidas deverão entrar em contato, por e-mail aquisicoesifbaseabra@gmail.com .

9.7. 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 poderá não ser selecionado caso a
demanda ultrapasse o orçamento disponível.

9.8. O presente edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por motivo de interesse público, sem que isso implique o direito a indenização de qualquer natureza.

9.9. À Direção Geral do Campus Seabra, junto com a Gestão de Assistência Estudantil e o Serviço Social, reserva-se o direito de resolução dos casos omissos e das situações não previstas neste Edital. 

   Seabra/BA, 17 de março de 2021.

Nelson de Souza Costa Junior

Diretor Geral

Campus SEABRA/IFBA
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ANEXO I– COMPROVANTES DE RENDIMENTO

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS DO DISCENTE E FAMILIAR

Trabalhador assalariado (celestas, servidores/as públicos civis e
militares)

Cópia dos três últimos contra-

Cheques e Extratos Bancários (de todas as contas e instuições
bancárias que possuir vínculo) dos três meses anteriores a data de

entrega da documentação.

Trabalhador autônomo, informal e empregada (os) domésticas
(os) Pessoas desempregadas,

Pessoa que nunca exerceu atividade

remunerada, trabalhador rural e pescador.

Declaração de Renda, conforme Anexo II  e Cópia dos três últimos
contra- Extratos Bancários (de todas as contas e instuições bancárias
que possuir vínculo) dos três meses anteriores a data de entrega da

documentação.

Aposentados(as) e/ou pensionistas e beneficiário (as) do BPC –
Benefício de Prestação Continuada

Comprovante de recebimento do último pagamento, disponível nos
postos de atendimento do

INSS e via internet e Cópia dos três  Extratos Bancários (de todas as
contas e instuições bancárias que possuir vínculo).

Beneficiário de programas social de

transferência de renda (Bolsa Família)
Extrato referente ao último recebimento e folha resumo do cad único.

 Rendimentos oriundos de aluguel ou arrendamento de bens
móveis e imóveis

Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em
cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos.

Cópia dos três Extratos Bancários (de todas as contas e instituições
bancárias que possuir vínculo).

Microempreendedor/a

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente (s) ao ano base vigente

entregue (s) a Receita Federal; Extratos Bancários (de todas instuições
e contas bancárias que possuir vínculo) dos três meses anteriores à data
de entrega da documentação; Declaração Anual do Simples Nacional

(DASN SIMEI).
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ANEXO II

COMPOSIÇÃO FAMILIAR

Instruções para o preenchimento da declaração de composição familiar:

Na coluna 1, preencha o nome de todos os integrantes que compõem o grupo familiar (incluindo também o nome do estudante);

Na coluna 2, informe o grau de parentesco em relação ao estudante (ex.: pai, mãe, irmão, etc.);

Na coluna 4, informe a ocupação de cada integrante do grupo familiar (ex.: assalariado desempregado, estudante, autônomo, trabalhador rural, aposentado, pensionista etc.);

Na coluna 5, informe a média da renda BRUTA (sem descontos de empréstimos, previdência ou imposto de renda) de cada um dos integrantes que compõem o grupo familiar.

Nome dos integrantes do grupo familiar Parentesco Idade Ocupação
Renda bruta mensal

Estou de acordo com as condições estabelecidas no referido edital, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das penalidades cabíveis.

Local e data: ________________________________________________________________

Assinatura  estudante

Assinatura  responsável (estudante menor de 18 anos)
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE RENDA

Eu,______________________________________________________________, portador(a)

Do Documento de Identidade nº                                                     _____                 e do CPF nº                                                       , residente e domiciliado(a) no endereço
_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

declaro, para fins de comprovação junto ao Instituto Federal da Bahia, campus Seabra que:

(    ) Nunca exerci nenhuma atividade remunerada, sendo meu sustento provido por (citar  pessoa responsável)            __________________________________________________

(  ) Estou desempregado(a) há                                                                                                                                               (tempo) e  não exerço nenhuma atividade remunerada, sendo meu sustento  provido (citar pessoa  responsável)
                                                                           _______________               

(  ) Recebo rendimentos de aluguel no valor total de R$_____________mensais

(   ) Sou trabalhador rural (a), recebendo em média R$_____________ por mês.

(  ) Sou pescador (a) , recebendo em média R$_________por mês.

(  ) Sou trabalhador (a) autônomo (a) ou liberal, recebendo em média R$_____________ por mês.

(   ) Sou trabalhador (a) informal, recebendo em média R$_____________ por mês.

(  ) Outros. Desenvolvo seguintes atividades de:____________________________________

 recebendo em média R$______________por mês, sem vínculo empregatício.

Assumo a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesse documento, afirmando que as informações por mim prestadas representam a verdade e estando ciente que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam na
exclusão do (a) discente                                       dos benefícios da assistência estudantil deste Instituto, sem prejuízo das punições conforme disposto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

                                                   ,             de                                      de 2021.

Cidade                                Dia                      Mês                          

____________________________________________
Assinatura do(a) Declarante

  (Conforme Documento de Identidade)
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ANEXO IV - FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO

INSTRUÇÕES:

1. Para o caso de solicitação de aquisição de material ou serviço, anexar no mínimo 03 (três) cotações;
2. O processo será devolvido em caso de rasuras ou ausência de dados.
3. Discente declara estar ciente de que o recurso deverá ser utilizado, somente, para o fim solicitado, bem como, deverá apresentar comprovante de

compra do produto/serviço ( nota fiscal) em até 30 dias corridos, ao Serviço Social.

Solicitante:

Nome:

Curso/turno/turma :

CPF:

Endereço:   

Cidade:                                                                                                                                      CEP:

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO:
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Valor total da solicitação: R$

Local e Data:

Parecer do Serviço Social e Gestão da Assistência Estudantil (preenchido pelos servidores do IFBA Seabra)

(   ) Solicitação deferida. Que seja encaminhada ao Setor Financeiro do DAP.

(   ) Solicitação indeferida. Que seja devolvida ao(s) solicitante(s).

Observação:
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Local e Data:

Assinatura e Siape do(a) servidor(a) :
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       ANEXO V – FORMULÁRIO DE RECURSO

Ao Serviço Social do campus Seabra.

Eu,_____________________________________________________________venho interpor recurso referente ao Edital nº 02/2021 referente a concessão de auxílio para aquisições e/ou bolsa estudo do programa de assistência e apoio ao estudante (PAAE).

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS:

Nestes termos, pede deferimento.

                                             ,             de                                      de 2021.

Cidade                                        Dia        Mês                                 

Assinatura do(a) discente

  PARECER (Campo deverá ser preenchido pelo setor responsavel):

( ) Deferido

(  ) Indeferido

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por CARLENE CARVALHO LIMA, Assistente Social , em 18/03/2021, às 13:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VIEIRA GALVAO, Gestor(a) da Assistência Estudantil, em 18/03/2021, às 14:02, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NELSON DE SOUZA COSTA JUNIOR, Diretor(a) Geral, em 18/03/2021, às 16:30, 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 1793632 e o código CRC 066800E5.

23720.000189/2021-43 1793632v40
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