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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 01/2022 de 11 de março de 2022.

AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL EMERGENCIAL

Retificação 01

CONSIDERANDO que o Estado da Bahia decretou situação de emergência, em função do novo Coronavírus, nos termos dos Decretos
nº 19.529, de 16 de março de 2020;
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, que Regulamente a Política de Assistência Estudantil do IFBA
CONSIDERANDO a Resolução nº 08 do CONUP/IFBA, de 17 de abril de 2020, que Regulamenta a Concessão de Auxílio Financeiro
Estudantil em Caráter Emergencial em razão da pandemia causada pela COVID/19;
CONSIDERANDO A Resolução nº 19 CONSUP/IFBA de 24 de agosto de 2020 que aprova as normas acadêmicas emergenciais e
provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial durante o período de suspensão das atividades presenciais, no âmbito do IFBA,
enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência do IFBA do Instituto Federal da Bahia Frente à Pandemia do Sars-Cov-2 (Coronavírus),
aprovado pela Resolução/CONSUP/IFBA nº 20 de 26 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa n° 01 de Janeiro de 2022, que estabelece orientações para fins de renovação da concessão do
Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial e do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial, bem como inscrições, nestas
modalidades de benefícios financeiros, de novos(as) estudantes regularmente matriculados(as) no IFBA no ano civil de 2022;
 
O Diretor Geral do Campus IFBA Seabra/BA, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas, torna público o Edital
01/2022 que trata sobre os procedimentos e normas referentes a concessão do Auxílio Financeiro Emergencial Estudantil durante o
período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19.
 
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Edital tem o objetivo de disponibilizar o Auxílio Financeiro Emergencial Estudantil de forma a 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 da assistência estudantil.
1.2. Os(as) estudantes devem estar regularmente matriculados nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado do
IFBA/Seabra para acompanhar as Atividades de Ensino nos cursos de meio ambiente e informática.
1.3. O processo seletivo será realizado de forma online, por meio da plataforma SUAP, visando dar celeridade ao processo, manter o
isolamento social e proteger a todos (as) envolvidos (as) na seleção.
1.4. A Direção Geral, em conjunto com os setores envolvidos na execução da Política de Assistência Estudantil do Campus Seabra,
procederão os encaminhamentos necessários para efetivação da proteção social aos discentes mais vulneráveis, considerando o limite
orçamentário e a segurança de saúde dos(as) servidores e estudantes.
 
2.DO PÚBLICO ALVO
2.1. Estudantes regularmente matriculados em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado do IFBA Campus
Seabra,  que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme disposto no Decreto nº 7.234/2010 – PNAES.
3.DOS REQUISITOS
3.1. Estar regularmente matriculado(a) em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado do IFBA Campus Seabra.
3.2. Pertencer a família em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cuja renda familiar per capita seja de até um salário-mínimo e
meio (1,5) mensal e/ou ser oriundo da rede pública de educação básica, conforme disposto no Decreto nº 7.234 de 19/07/2010.
Parágrafo Único: 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.
4.DOS AUXÍLIOS
4.1. Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial: Tem a finalidade de estender a proteção social aos estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, agravada pelos impactos causados pela pandemia da COVID-19, que por alguma questão não consigam
suprir despesas que garantam a permanência e o êxito nos estudos. O valor mensal do Auxílio Financeiro Emergencial será de R$ 200,00
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(duzentos reais) R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e sua disponibilização está condicionada a liberação do recurso do PNAES pelo
Governo Federal.
Parágrafo único: Estudantes em situação de alto risco social poderão receber o valor de até meio salário mínimo, mediante parecer
técnico do Serviço Social, de acordo com o artigo 9ª da resolução n. 08/2020 e o artigo 3º, parágrafo 5ª da Instrução Normativa nº 01, de
04 de março de 2021 e disponibilidade orçamentária do exercício de referência.
4.2. 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 Seabra.
5.DAS VAGAS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
5.1. Os(as) estudantes aprovados para receber os auxílios deste edital formarão um cadastro de reserva de candidatos, cujo pagamento
estará condicionado à liberação dos recursos orçamentários da assistência estudantil pelo Governo Federal.
 
6.DA INSCRIÇÃO
6.1. A inscrição do estudante implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital das quais
 não poderá alegar desconhecimento.
6.2. A inscrição ocorrerá conforme cronograma e prazos indicados no item 9.1 deste Edital.
6.3. Para participar do Processo Seletivo, os(as) estudantes deverão requisitar o Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial,
exclusivamente, por meio do preenchimento de formulário online disponível na plataforma SUAP, no endereço: https://suap.ifba.edu.br ,
que será acessado pelo número de matrícula e senha pessoal cadastrada pelo próprio estudante ou responsável.
6.4. Os(as) estudantes que foram aprovados(as) e RECEBERAM Auxílio Inclusão Digital tipo I (pacote de internet) ou II
(equipamento) ou Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial em 2020 e/ou 2021  deverão:
6.4.1. Submeter inscrição neste edital através do SUAP para sinalizar interesse na renovação do Auxílio Financeiro Estudantil
Emergencial referente à 2022.
6.4.2. Ao acessar o SUAP, os(as) estudantes que receberam o Auxílio Inclusão Digital tipo I ou II e Auxílio Financeiro Estudantil
Emergencial em 2020 e/ou 2021 e fizerem sua reinscrição, terão sua solicitação automaticamente registrada pelo sistema, devendo
apenas manifestar interesse no(s) auxílio (os) ofertado (os) pelo campus e que deseja pleitear, não sendo necessário o reenvio de
documentos comprobatórios de renda, visto que será utilizada a base dados do  SUAP de processo seletivo anterior para a classificação
geral dos(as) estudantes.
Parágrafo único: Caso o estudante que foi aprovado ou ficou em cadastro reserva no processo seletivo do Auxílio Inclusão Digital tipo I
ou II e Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial em 2020 e/ou 2021 realizado através do SUAP tenha alguma alteração na sua
realidade social, seja em relação à renda, à composição familiar ou outro aspecto que deseje alterar, deverá solicitar o cancelamento da
inscrição anterior realizada em 2020 e/ ou 2021 até o dia 23 de fevereiro, enviando um email para o endereço
eletrônico: auxiliosemergenciais2022@gmail.com e após o cancelamento, realizar nova inscrição, seguindo os passos do item 6.5.
6.5. Os(as) estudantes que NÃO tenham sido selecionados(as) ou participado do Edital para Auxílio Inclusão Digital tipo I ou II e
Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial em 2020 e/ou 2021 por meio do SUAP deverão:
6.5.1. Submeter inscrição neste edital por meio do SUAP que encaminhará automaticamente o(a) estudante para efetivar a inscrição,
sinalizar o auxilio pretendido e enviar da documentação comprobatória de renda.
6.5.2. Ao acessar o SUAP, deverão anexar, obrigatoriamente, no próprio formulário do SUAP, os documentos, indicados no item 6.5.3,
6.5.4, 6.5.6 ou 6.5.9 legíveis, em formato PDF ou foto, sendo recomendável realizar o upload da imagem dos documentos solicitados
antecipadamente para anexá-los na área destinada no momento da inscrição via SUAP.
6.5.3. Anexar no SUAP a Declaração de Renda Per Capita Familiar (Anexo I deste Edital) que deverá ser assinada pelo(a) estudante
e, no caso de estudante menor de 18 anos, a declaração também deverá ser assinada pelo responsável legal.
6.5.4. Anexar no SUAP a Declaração de Renda Individual (Anexo II deste Edital), de acordo com a situação de renda dos membros
maiores de 18 anos do grupo familiar, ou seja, conforme ocupação de cada integrante do grupo familiar (ex.: assalariado desempregado,
estudante, autônomo, trabalhador  rural, aposentado, pensionista etc.). e deverá ser assinada pelo declarante.
6.5.5. Na impossibilidade de impressão destes anexos, fazer a declaração de próprio punho, assinar e anexar ao formulário de inscrição
no SUAP.
6.5.6. Anexar Documentação de Comprovação da Renda Familiar  per capita, mediante a apresentação de certidão de inscrição no
CadÚnico. Deverão anexar no formato PDF no local indicado no formulário de inscrição no SUAP apenas a Folha Resumo (certidão)
que poderá ser acessado no endereço: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ na qual constam a composição familiar e
renda per capita e para àqueles que são beneficiários do Programa Auxílio Brasil, devem enviar também, o extrato atualizado do
benefício em nome do estudante ou de seu responsável, no qual constam o nome do beneficiário e o valor do auxílio.
6.5.7. Não será aceito protocolo de inscrição do Cad Único.
6.5.8. Os/as estudantes que comprovarem renda mediante a apresentação de certidão de inscrição no CadÚnico, mesmo que enviem a
Folha Resumo (certidão), deverão enviar as declarações dos Anexo I e II.
6.5.9. Os/as estudantes cujas famílias não possuem cadastro no CadÚnico deverão anexar os documentos obrigatórios de comprovação
de renda, conforme a Tabela 1 a seguir, de acordo com a situação dos membros maiores de 18 anos do grupo familiar (que residem com
os/as discentes, que têm suas despesas atendidas ou que contribuem com renda para aquele núcleo familiar, mesmo que não residam no
mesmo domicílio).
 
Tabela 1 Comprovantes de Renda para estudantes cujas famílias não possuem cadastro no CadÚnico

Deverão ser anexadas no Formulário online no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP os comprovantes de rendas
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dos membros da família que não possui CadUnico

ITEM SITUAÇÃO DOCUMENTOS SOLICITADOS

 
1

 
Para assalariado/a (celistas,
civis e servidores públicos)

Contracheque do último mês (janeiro/2022) ou declaração do empregador (com
CNPJ), constando cargo e salário mensal atualizado, extrato bancário do último mês
(janeiro/2022) e Declaração de renda per capita familiar. (Modelo disponível Anexo
I). 

 
 
 
 
2

 
 
 
Para autônomo/a e/ou
profissional liberal

Pró-labore, declaração do empregador ou Declaração Comprobatória de Percepção
de Rendimentos – DECORE emitido por profissional contábil referente ao mês:
(janeiro/2022), extrato bancário do último mês (janeiro/2022) e Declaração de renda
per capita familiar. (Modelo disponível Anexo I). 
Caso não tenha nenhum dos documentos acima, encaminhar a declaração de renda do
Anexo II e assinar em Trabalho Autônomo ou liberal e especificar a renda.

 
 
3

 
Para Microempreendedores/as
Individuais-MEI

-Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN- SIMEI), extrato bancário do
último mês (janeiro/2022) e Declaração de renda per capita familiar. (Modelo
disponível Anexo I). 
-Declaração de Trabalho autônomo ou liberal  constando a renda. (Modelo disponível
em Anexo II)

 
4

Renda adquirida por meio de
imóvel (eis) para aluguel e
arrendamentos de imóveis

Contrato de locação ou arrendamento acompanhado, comprovantes de recebimento
referente ao último mês (janeiro/2022) e Declaração de renda per capita familiar.
(Modelo disponível Anexo I). 

 
 
5

Atividade rural (agricultura
familiar de subsistência,
trabalhador rural)
Pescador(a)/ garimpeiro(a)

 
Declaração de trabalhador rural.(Modelo disponível em Anexo II) e Declaração de
renda per capita familiar (Modelo disponível Anexo I). 

6 Para desempregados/as Declaração de desemprego (Modelo disponível Anexo II) e Declaração de renda per
capita familiar. (Modelo disponível Anexo I). 

 
 
 
7

 
 
 
Pensão alimentícia

Comprovante de recebimento de pensão alimentícia e Declaração de renda per capita
familiar. (Modelo disponível Anexo I) e Declaração de Renda Individual do Anexo II.
 

 
 
8

Trabalhador/a
Informal/Eventual(ambulante,
sacoleiro,  diarista e    etc.)

 
Declaração de trabalhador informal, constando atividade exercida e rendimento
médio mensal.(Modelo disponível Anexo II) e Declaração de renda per capita familiar
(Modelo disponível Anexo I). 

 
 
9

 
Aposentados/as e/ou
pensionistas ou beneficiários
do BPC ( benefício de
prestação continuada)

Extrato do benefício (comprovante com o valor integral do benefício recebido).  
Disponível          em:
 https://www.inss.gov.br/servicos-doinss/extratodepagamento-de-beneficio/
,  extrato bancário do último mês (janeiro/2022) e Declaração de renda per capita
familiar. (Modelo disponível Anexo I). 

 
10

Bolsista, estagiário/a e/ou
         Jovem Aprendiz

Contrato    de    estágio    ou    equivalente     e contracheque (janeiro/2022), quando
houver, extrato bancário do último mês (janeiro/2022) e Declaração de renda per
capita familiar. (Modelo disponível Anexo I). 

    *Compõem o grupo familiar aqueles que moram e compartilham dos mesmos gastos e ganhos do grupo.
 
6.6.  O(a) estudante(a) que anexar a certidão do cad único, mesmo que não anexe a declaração de renda per capita familiar (anexo I)
e declaração de renda individual (anexo II), poderá ter sua solicitação de auxílio deferida, mediante avaliação do Serviço Social do
Campus.
Parágrafo único: Em casos excepcionais, estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, condição que pode prejudicar
a permanência e o êxito acadêmico, poderão ser contemplados com o auxílio financeiro emergencial estudantil mediante parecer do
Serviço Social como inscrição extra, sendo respeitada a disponibilidade orçamentária.  
6.7. O(a) estudante deverá preencher a aba dados bancários no SUAP apenas se tiver conta bancária ativa em seu nome.
6.7.1.Caso o(a) estudante não tenha conta bancária ativa em seu nome, basta deixar o espaço dos dados bancários no SUAP sem
preenchimento, pois esse item não é obrigatório.
6.8. O(a) estudante que não se inscrever no SUAP e não anexar toda a documentação comprobatória de renda no prazo estabelecido será
automaticamente eliminado da seleção.

http://www.inss.gov.br/servicos-
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6.9. O IFBA campus Seabra não se responsabiliza por solicitações de inscrições não efetivadas por falhas de comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conclusão da inscrição.
 
7. DA SELEÇÃO
7.1. Na impossibilidade de atendimento de todos(as) estudantes inscritos(as), e que comprovaram possuir renda familiar per capita de até
 um salário-mínimo e meio e/ou oriundos da rede pública de educação poderão ser utilizados critérios de vulnerabilidade a fim de
proceder a seleção pelo Serviço Social, a saber:
7.1.1. Estudantes selecionados(as) no PAAE 2019;Estudantes selecionados(as) no Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial
 e Inclusão Digital em 2020 e 2021;
7.1.2. Estudantes com menor renda familiar per capita com teto de até um salário mínimo e meio;
7.1.3. Estudantes oriundos de escola pública; de acordo com informações prestadas pelo estudante no período de matrícula no IFBA -
disponíveis na plataforma SUAP/IFBA;
7.1.4. Estudantes matriculados(as) por meio das cotas e do sistema de reserva de vagas (Lei nº. 12.711/2012);
7.1.5. Estudante com deficiência, de acordo com informações prestadas pelo (a) estudante no período de matrícula no IFBA, disponíveis
na Plataforma SUAP;
7.1.6. Estudante ou o responsável que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
7.1.7. Estudante que declare compor núcleo familiar beneficiário do programa Bolsa Família e BPC (Benefício de Prestação Continuada
para idosos e pessoas com deficiência que não tenham condições de suprir sua subsistência ou tê-la suprida por sua família); 
7.1.8. Outros aspectos de vulnerabilidade serão avaliados pelo Serviço Social.
Paragrafo Único: É facultado à Assistente Social do quadro do IFBA/ Campus Seabra, quando estritamente necessário, solicitar
documentação complementar ao estudante para subsidiar melhor compreensão da respectiva condição socioeconômica.
7.2. Os(as) estudantes inscritos(as) que atenderem aos critérios deste Edital serão classificados(as) em lista única e incluídos em cadastro
reserva e serão contemplados(as) no limite da disponibilidade orçamentária destinada ao Auxílio Financeiro Emergencial Estudantil.
7.3.  O resultado final contendo a relação de estudantes selecionados será publicado no site institucional.
 
8.  DOS RECURSOS
8.1. Estudantes que tiverem seus processos indeferidos poderão entrar com recurso junto ao setor de Serviço Social do Campus conforme
o  cronograma deste Edital, item 9.1, acessando o SUAP e preenchendo o formulário específico.
8.2. Não serão aceitos como recursos a inclusão de documentos que deveriam ser apresentados pelo(a) candidato(a) na etapa de
inscrição  do  Auxílio Financeiro Emergencial, assim como a inserção de novos dados.
8.3. O Serviço Social do campus analisará os recursos recebidos em única instância.
8.4. Os recursos em que não constar justificativa fundamentada não serão considerados para fins de avaliação e serão automaticamente
descartados.
 
9.  DO CRONOGRAMA
9.1. O Processo seletivo simplificado para concessão do Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial do Campus Seabra/IFBA cumprirá o
seguinte cronograma:

ATIVIDADE PRAZO LOCAL

Publicação do Edital    16/02/2022 Sítio do IFBA Seabra (https://portal.ifba.edu.br/seabra), SUAP e
redes sociais 

Período   de   Inscrição   e   envio de
Documentos 16 a 25/02/2022 https://suap.ifba.edu.br

Análise   Documental e  Classificação
Socioeconômica

02/03/2022 a
08/03/2022 Serviço Social

Resultado preliminar 09/03/2022 Sítio do IFBA Campus Seabra (https://portal.ifba.edu.br/seabra)

Interposição de Recurso 10/03/2022 https://suap.ifba.edu.br

Divulgação do resultado final e Resultado
dos recursos Até dia 13/03/2022 Sítio do IFBA Campus Seabra (https://portal.ifba.edu.br/seabra)

 
 
10. DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO
10.1. Para pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial Estudantil serão aceitas as seguintes condições bancárias:
10.1.1. Contas correntes de todos os bancos em nome do (a) estudante;
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10.1.2. Conta poupança do Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, em nome do (a) estudante;
10.1.3. Conta digital NUBANK e INTER em nome do (a) estudante; 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 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.
10.2. Não serão reprocessados pagamentos nas seguintes situações:
10.2.1. Domicílio Bancário Inexistente - DBI devido a contas correntes apresentadas inativas e/ou encerradas.
10.2.2. 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.
10.2.3. Não serão admitidos o pagamento do auxílio em contas de terceiros ou conta conjunta. 
10.3. Os(as) estudantes somente deverão providenciar a abertura de contas bancarias após a finalização do processo seletivo e divulgação
do resultado final.
10.4. As despesas decorrentes do presente Edital, destinadas ao pagamento do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial,
serão provenientes do Orçamento da Assistência do IFBA/ Campus Seabra do ano de 2022. 
Paragrafo Único: Os créditos orçamentários destinados a este edital provirão do programa 5012- educação profissional e
tecnológica/Ação 2994- assistência aos estudantes do IFBA/campus Seabra do ano de 2022 e de eventuais suplementações provenientes
da Reitoria e/ou remanejados de outra ação programática do campus, condicionados a disponibilidade de limites da execução
orçamentária.
 
 
11. DO ACOMPANHAMENTO
11.1. Para recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial Estudantil, o(a) estudante deverá participar, OBRIGATORIAMENTE, das
atividades acadêmicas ao longo do ano de 2022, caso contrário os auxílios poderão ser suspensos.
11.2. A efetiva participação será verificada, por meio das informações  repassadas pelas Coordenações de Curso, Direção de Ensino e
Coordenação de Registros Acadêmicos.
11.3. No processo de acompanhamento, serão considerados também aspectos pedagógicos, psicológicos, saúde, sociais e familiares, dos
estudantes atendidos pela política de assistência estudantil do IFBA.
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. 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.
12.2. As informações prestadas serão inteiramente de responsabilidade do (a) estudante ou do(a) responsável legal, no caso dos menores
de 18 anos.
12.3. É de inteira responsabilidade do estudante (a) acompanhar todas as informações a respeito do processo de solicitação e deferimento
do Auxílio Financeiro Emergencial Estudantil, bem como informar qualquer alteração na situação socioeconômica para o Serviço Social,
enquanto durar o recebimento do auxílio.
12.4. O (a) estudante que fornecer informações para fins do Programa de assistência estudantil, especificamente o Auxílio Financeiro
Emergencial Estudantil tem garantia de total sigilo das declarações e documentações prestadas ao Serviço Social do IFBA/Campus
Seabra.
12.5. Situações emergenciais ocorridas após o período de vigência deste Edital serão analisadas com base na Política de Assistência
Estudantil do IFBA.
12.6. Os (as) estudantes que tiverem dúvidas deverão entrar em contato, por e-mail auxiliosemergenciais2022@gmail.com .
12.7. Em caso de empate na pontuação do Barema, permanecerá o estudante-candidato que:
12.7.1.For pessoa com deficiência;
12.7.2.For aluno(a) de 1º a 3º ano;
12.7.3.For integrante de família beneficiária do Programa Bolsa Família ou BPC (Benefício de Prestação Continuada);
12.7.4.For integrante de família inscrita no Cad Unico;
12.7.5.For aluno que ingressou pelos sistema de cotas com renda de até um salário mínimo e meio per capita;
12.7.6.E, caso persista o empate, será deliberado pelo Serviço Social.
12.8. 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 ter cursado a etapa de ensino anterior ao IFBA em escolas públicas, ele poderá não ser selecionado caso a
demanda ultrapasse o orçamento disponível.
12.9. 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.
12.10. 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, 11 de março de 2022.

mailto:auxiliosemergenciais2022@gmail.com%20
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Nelson de Souza Costa Junior
Diretor-Geral -Campus SEABRA/IFBA

 

 

 

 

 

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE RENDA PER CAPITA FAMILIAR 

 

 

Instruções para o preenchimento da autodeclaração:

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:                                                                                             ,
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                                                                                         _______________________________________, ____  de ___________ de 2022.

 

 

_________________________________________________________________________________
                  Assinatura do estudante

 
_________________________________________________________________________________

                           Assinatura do responsável (estudante menor de 18 anos).
 
 

 

 

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE RENDA INDIVIDUAL

 

Eu,  ____________________________________________________________________________________________________________

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, exercendo a função de ___________________________, recebendo em média R$
___________________ por mês.

( ) Sou trabalhador (a) informal, exercendo a função de _______________________, recebendo em média R$ ___________________por
mês.

( ) Outros. Desenvolvo seguintes atividades
de: ___________________________________________________________________________________                 recebendo em média
R$ ________________________________  por mês, sem vínculo empregatício.

(  ) Pago pensão alimentícia ao aluno (a)
____________________________________________________________________________________________, no valor de     
R$_____________________________, mensais.

 

Declaro serem verdadeiras as informações acima apresentadas e estou ciente de que a omissão de informações 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 averiguar e confirmar a informação declarada acima, caso seja necessário.

 

                                                   ,             de   _____________________________________________   de                                             
Cidade e estado                                Data                                               Mês                                                            Ano

 
 

___________________________________________________________________________________________________
            Assinatura do(a) Declarante

 (Conforme Documento de Identidade)
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Documento assinado eletronicamente por CARLENE CARVALHO LIMA, Assistente Social , em 14/03/2022, às 09:10, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VIEIRA GALVAO, Gestor(a) da Assistência Estudantil, em 14/03/2022, às
10:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NELSON DE SOUZA COSTA JUNIOR, Diretor(a) Geral, em 14/03/2022, às 17:01,
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 2222837
e o código CRC 6A843063.
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