
MINISTÉRIODA EDUCAÇÃO
SECRETARIADE EDUCAÇÃOPROFISSIONALE TECNOLÓGICA INSTITUTO

FEDERALDE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIADA BAHIA
CAMPUS SEABRA

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AOS
ESTUDANTES (PAAE) – 2019

EDITAL nº 03, de 12 de abril de 2019.

O Diretor Geral pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Campus
Seabra, no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital de Abertura do Processo de Seleção do
Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes (PAAE) para concessão dos auxílios aos(às) estudantes
referente ao ano letivo de 2019, conforme Documento Normativo da Política de Assistência Estudantil do
IFBA, aprovado no Conselho Superior, através da Resolução nº 194, de 04/12/2014.

1. DO OBJETIVO
Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes (PAAE) é um programa de caráter seletivo e destina-se a
assistir ao grupo de estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, sendo
obrigatória a participação dos candidatos no processo de seleção socioeconômica, realizado pelo(a)
assistente social.

2. DO PERFIL DO(A) CANDIDATO(A)
Os(as) estudantes, candidatos(as) ao PAAE devem pertencer à família em situação de vulnerabilidade
socioeconômica com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente,
conforme disposto no decreto nº 7.234, de 19/07/2010.

3. DO PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
PARA ESTUDANTES QUE NÃO POSSUEM CADASTRO NO PAAE:
As inscrições ocorrerão no período de 12 a 26 de abril, das 07h30 min às 12h e das 13h30min às 17h, na
sala da Coordenação de Apoio Acadêmico, por meio do preenchimento e entrega do Requerimento e do
Formulário Socioeconômico do PAAE juntamente com as cópias dos documentos comprobatórios
(anexo II), sem necessidade de autenticação.
Os formulários serão disponibilizados pela Coordenação de Apoio Acadêmico que orientará os estudantes
quanto ao seu preenchimento, os mesmos também podem ser acessados no site institucional
http://portal.ifba.edu.br/seabra

PARA ESTUDANTES QUE POSSUEM CADASTRO NO PAAE:
As inscrições ocorrerão no período de 23 de abril a 03 de maio, das 07h30 min às 12h e das 13h30min
às 17h, na sala da Coordenação de Apoio Acadêmico, por meio do preenchimento e entrega do
Requerimento e Formulário Socioeconômico do PAAE juntamente com as cópias dos documentos
comprobatórios (anexo III), sem necessidade de autenticação.
Os formulários serão disponibilizados pela Coordenação de Apoio Acadêmico que orientará os estudantes
quanto ao seu preenchimento, os mesmos também podem ser acessados no site institucional
http://portal.ifba.edu.br/seabra

4. DA SELEÇÃO
PARA ESTUDANTES QUE NÃO POSSUEM CADASTRO NO PAAE:

O processo de seleção dos(as) estudantes candidatos(as) será composto das seguintes etapas:

I – Preenchimento e entrega, no período de 12 a 26 de abril, do Requerimento e do Formulário
Socioeconômico do PAAE, juntamente com as cópias dos documentos que comprovem as
informações do questionário;

II – Participação na Entrevista Social, que acontecerá na Sala de atendimento a saúde, com data e
horários a serem agendados na Coordenação de Apoio Acadêmico, no ato da entrega dos documentos;

III – Visita domiciliar (caso necessário).

http://portal.ifba.edu.br/seabra
http://portal.ifba.edu.br/seabra
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PARA ESTUDANTES QUE POSSUEM CADASTRO NO PAAE:
I – Para estudantes contemplados pelo Programa no ano letivo de 2018: preenchimento e entrega, no
período de 23 de abril a 03 de maio, do Formulário Socioeconômico do PAAE, juntamente com as
cópias dos documentos que comprovem mudanças na composição familiar e as informações atualizadas
da renda e despesas familiares. Entrevista e visita domiciliar, caso necessário. (ANEXO III)

Obs.: Todos os formulários deverão estar devidamente assinados pelo(a) estudante ou pelo(a)
responsável legal (no caso do (a) estudante menor de 18 anos).

5. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Para realizar a inscrição e participar da seleção para o PAAE, o (a) estudante deverá atender aos seguintes
critérios:

5.1 Estar matriculado(a) e frequentando regularmente um dos cursos da Educação Profissional
Técnica na forma Integrada e Subsequente do IFBA/Campus Seabra;

5.2 Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, comprovada a partir da documentação
apresentada e na entrevista social, na qual será realizada a análise dos seguintes aspectos:
a) Renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo e meio vigente,
conforme disposto no decreto nº 7.234, de 19/07/2010;
b) Contexto das relações familiares, no que tange ao arranjo familiar, número de membros, situação de
violência, conflitos familiares e processos judiciais;
c) Situação habitacional referente à estrutura, localização e ao financiamento, dentre outros;
d) Participação em Programas Sociais do Governo e serviços socioassistenciais;
e) Situação de saúde do(a) estudante ou membro(s) da família, comprovada por meio de atestados
médicos, bem como comprovantes de despesas com medicamentos, exames e consultas.
f) Histórico acadêmico, considerando defasagem idade-série, interrupção do processo de escolarização,
níveldeescolaridade,naturezadaescoladeorigem.

5.3 Ainda que o(a) estudante esteja em situação de vulnerabilidade poderá não ser inserido no
programa, caso a demanda seja excedente ao número de vagas ofertadas e aos recursos disponíveis.

5.4 Caso o estudante já seja beneficiado com bolsas de pesquisa, extensão, estágio dentro ou fora do
IFBA ou receba bolsas disponibilizadas por instituições parceiras, poderá ser selecionado para o PAAE,
apenas, mediante parecer social.

Obs.: Não serão aceitas inscrições ou realização de entrevista fora do prazo estabelecido, salvo em
situações excepcionais a serem avaliadas pela Equipe Multidisciplinar e pelo (a) Assistente Social.

6. DAS MODALIDADES DE AUXÍLIOS
6.1 Neste Edital, serão ofertadas 05 (cinco) modalidades de Auxílio: Alimentação, Aquisições, Cópia
e Impressão, Moradia e Transporte. A modalidade de auxílio em que o(a) estudante poderá estar
inserido(a), inicialmente será escolhida pelo(a) mesmo(a), no ato da inscrição, podendo escolher até 03
(três), por ordem de preferência, conforme o Requerimento.

6.1.1 Auxílio Alimentação visa oferecer ao estudante o recurso para atendimento das necessidades de
alimentação ao longo do turno de estudos.
Valor: R$ até 100,00 (cem reais)

6.1.2 Auxílio Aquisições poderá ser solicitado mediante Requerimento via Protocolo endereçado a
Coordenação de Apoio Acadêmico, a qualquer momento. Este auxílio visa disponibilizar material escolar
e fardamento para composição do Almoxarifado Social, os quais são disponibilizados com a entrega do
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próprio item ao estudante, como também, outras aquisições que os auxiliem no seu desenvolvimento
(óculos de grau, prótese, entre outras), através da liberação de auxílio financeiro, desde que observados os
seguintes requisitos:
a) - a disponibilidade de recursos financeiros para tal fim;
b) - a apresentação de documentos comprobatórios que justifiquem a necessidade daquele item ao
estudante;

c) – em caso de aquisição de itens referentes a saúde é necessário apresentar documentação que comprove
a indisponibilidade no sistema público de saúde;
e) - a relevância do item solicitado para o desenvolvimento acadêmico do estudante;
f) – apresentação de três orçamentos referentes aos itens pleiteados.
Valor do auxílio financeiro: R$ até 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

6.1.3 Auxílio Cópia e Impressão visa atender os estudantes que necessitam de apoio para cópias e
impressões de materiais didáticos específicos do seu curso, independente dos textos e materiais já
disponibilizados em cada disciplina.
Valor: R$ até 40,00 (quarenta reais)

6.1.4 O Auxílio Moradia visa contribuir com despesas mensais referentes à moradia do estudante
oriundo de outros municípios e/ou que sejam naturais do município onde se localiza o Campus, mas
não possuem vínculos familiares na sede;
Valor: R$ até 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

a) O estudante terá comprovar mensalmente os gastos referentes à moradia, via recibos ou notas e
apresentar contrato de aluguel ou afim no ato de inclusão nesta modalidade.

b) O estudante adolescente deverá apresentar termo de Responsabilidade devidamente assinado pelos
pais e/ou responsáveis no ato de inclusão neste benefício.

c) O valor deste auxílio deverá ser de até meio salário mínimo vigente e não necessariamente cobrirá o
valor total dos gastos com moradia, sendo o valor excedente de inteira responsabilidade do estudante
e/ou dos seus familiares.

6.1.5 O Auxílio Transporte tem como objetivo disponibilizar auxílio financeiro para despesas mensais
referentes ao deslocamento dos estudantes de sua residência até o campus em que se encontra
matriculado. O valor do auxílio será de até 20% do salário mínimo vigente para estudantes residentes no
mesmo município e de até 30% do salário mínimo vigente para estudantes residentes em distritos ou
municípios diferentes do campus, fornecido mensalmente durante a vigência prevista no edital de seleção.
O(a) estudante poderá ter seu auxílio suspenso, revisto ou cancelado caso não apresente compromisso
com o curso (frequência mínima, realização de atividades, frequência em atendimentos e/ou monitoria-
quando indicado em conselho de classe ou pelo(a) docente).

Obs.: A inclusão nos programas será deferida aos estudantes por ordem de necessidade, com base na
análise feita pelo(a) Assistente Social e, sempre quando necessário, na verificação da veracidade das
informações concedidas.

7. VIGÊNCIA E VALOR DOS BENEFÍCIOS
7.1 A vigência e o valor dos auxílios estão condicionados à disponibilidade de recursos pelo IFBA, não
cracterizando a obrigat oriedade de concessão aos(as) estudantes que se enquadrem no perfil da
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Assistência Estudantil.

7.2 A duração dos auxílios poderá ser alterada com avaliações periódicas da equipe de acompanhamento,
observando questões como frequência, participação em atividades acadêmicas (atendimento e/ou
monitoria), estar respondendo a processo disciplinar, regularidade das informações prestadas pelo
estudante, especificidades dos auxílios, dentre outros.

7.3 A omisão ou inveracidade das informações acarretará na suspensão do benefício independente da
época em que forem constatadas. Denúncias de fraude e má-fé das informações prestadas e nos
documentos entregues poderão ser encaminhadas ao setor responsável a qualquer tempo. Nesses casos
será resguardado o sigilo da denúncia.

Obs.:Os auxílios serão concedidos por período determinado, ficando a critério do(a) estudante participar
de nova seleção para ingresso no programa.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Na ocorrência de quaisquer alterações nas informações deste Edital, estas serão divulgadas para
os(as) estudantes em sala de aula, através dos murais informativos do Campus, bem como no site
institucional http://portal.ifba.edu.br/seabra. Não nos responsabilizaremos por eventuais prejuízos
gerados pelo desconhecimento das informações.

8.2 É de inteira responsabilidade do(a) estudante e do(a) seu(sua) responsável o acompanhamento e
cumprimento dos prazos, conforme o item 4 e seus subitens, fixados para cada etapa do processo seletivo
regido por este Edital.

8.3 A responsabilidade pelas informações prestadas será inteiramente do(a) estudante ou do(a)
responsável legal, no caso dos menores de 18 anos.

8.4 O (a) estudante deve declarar a existência de qualquer atividade remunerada.

8.5 O(a) estudante deverá ter frequência igual ou superior a 85% das aulas em cada bimestre, no
período da permanência no Programa, caso não alcance este percentual ou não apresente
compromisso com o curso (realização de atividades, frequência em atendimentos e/ou monitoria-
quando indicado em conselho de classe ou pelo(a) docente) poderá ter seus auxílios suspensos,
revistos e/ou cancelados.

8.6 Será desligado(a), automaticamente do PAAE, o(a) estudante que deixar de frequentar as aulas,
perder o vínculo com a Instituição ou, a qualquer momento, os casos em que for comprovada
situação de omissão ou de declaração falsa com intuito de obter os recursos do Programa, ficando
sujeito(a) às medidas cabíveis, previstas no Código Penal e no Civil.

8.7 Os(as) estudantes selecionados(as) no PAAE deverão participar, obrigatoriamente, das atividades
planejadas e desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar do Campus.

8.8 Poderão ser realizadas visita domiciliar e a solicitação de documentação complementar, após a
avaliação social pelo(a) Assistente Social.

8.9 A INSCRIÇÃO DO(A) ESTUDANTE NO PAAE COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA
NÃO SERÁ EFETIVADA.

8.10 O não comparecimento do(a) estudante no dia agendado para entrevista social, sem
apresentação de justificativa cabível, implica na imediata exclusão do processo seletivo.

http://portal.ifba.edu.br/seabra
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8.11 O número de estudantes beneficiados(as) e a quantidade de vagas poderão sofrer alterações de
acordo com a demanda dos(as) estudantes selecionados(as), em conformidade com a entrevista
social, considerando os recursos orçamentários disponíveis e a necessidade dos inscritos no PAAE.

8.12 A Equipe Multidisciplinar, junto com o Assistente Social, reserva-se o direito de resolução dos
casos omissos e das situações não previstas neste Edital.

Seabra/BA, 22 de abril de 2019.

Darílio Pires de Oliveira
Diretor Geral pro tempore
IFBA/Campus Seabra



ANEXO I
CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATA/PERÍODO LOCAL

Publicação do Edital 12 de abril de 2019
Site institucional do

Campus e
Coordenação de Apoio

Acadêmico
INSCRIÇÕES PARA ESTUDANTES
SEM CADASTRO NO PAAE: Entrega
do Requerimento e do questionário
Socioeconômico, juntamente com as
cópias dos documentos comprobatórios.

12 a 26 de abril de
2019

Coordenação de
Apoio Acadêmico

INSCRIÇÕES PARA ESTUDANTES
QUE POSSUEM CADASTRO NO PAAE:
Entrega do Requerimento e do
questionário Socioeconômico, juntamente
com as cópias dos documentos
comprobatórios.

23 de abril a 03 de
maio de 2019

Coordenação de
Apoio Acadêmico

Entrevista Conforme
agendamento na
entrega dos
documentos.

Sala do antigo Laboratório de
Informática.

Resultado preliminar Maio a junho/2019
Site institucional do
campus, murais e salas

de aula
Recebimento dos recursos 48 hs depois da

publicação do
resultado
preliminar

Protocolo

Homologação do resultado final junho/2019
Site institucional do
campus, murais e salas

de aula
Reunião entre os selecionados, a equipe
multidisciplinar.

junho/2019 Auditório do campus

Assinatura do Termo de Compromisso junho/2019 Coordenação de
Apoio Acadêmico



ANEXO II

DOCUMENTAÇÃO PARA QUEM NÃO POSSUI CADASTRO NO PAAE

A inscrição só será realizada, se o(a)estudante apresentar a seguinte documentação:
a) Fotocópia do RG e CPF do estudante;

b) Fotocópia do RG, CPF e carteira de trabalho (se maior de 18 anos) dos membros do grupo familiar. Os menores
de 18 anos, pode-se apresentar a certidão de nascimento.

c) Fotocópia dos comprovantes de remuneração mensal de todos os integrantes do
grupo familiar, segundo as seguintes condições:

Se assalariado: recibo de salário completo, holerite ou contracheque (atualizado);

Se desempregado: cópia da Carteira de Trabalho com a identificação, a baixa do último emprego e
com a próxima página de contrato embranco ou declaração.

Se trabalhador autônomo ou trabalhador informal: Declaração informando a renda mensal e a
atividade exercida;

Se aposentado: cópia do último comprovante de recebimento de benefício do INSS, e/ou extrato
bancário contendo o nome do beneficiário;

Se pensionista: cópia do último comprovante de recebimento de benefício do INSS, e/ou
extrato bancário contendo o nome do beneficiário;

Se produtor rural: Apresentar cópia do ITR (Imposto Territorial Rural, declaração do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, constando a principal atividade e a remuneração média mensal (em reais).
Caso não seja associado ao sindicato, apresentar declaração;

Outros (por exemplo, comissões por vendas, "bicos", auxílios de parentes e/ou amigos): declaração
assinada.

Se houver renda proveniente de aluguel de imóveis: cópia do contrato de locação ou declaração
original do locatário, constando em ambos o valor mensal;

Se estiver recebendo pensão alimentícia: apresentar cópia da sentença judicial ou declaração assinada
pelo responsável do pagamento, constando o valor pago. Nocasode recebimento via banco, cópia do
extrato acompanhado da declaração.

d) Programas Sociais:

Comprovante de recibo do Bolsa Família (atualizado)
Comprovante de recibo do Benefício de Prestação Continuada – BPC-LOAS (atualizado)

e)Comprovantes de Despesas da Família:

Recibos atualizados de: água, luz, telefone, internet, etc...(se
houver). Contrato de aluguel, recibo de pagamento ou
declaração.



Recibo de despesas escolares (creche, escola ou faculdade particular)

f) Atestado de doença crônica (se houver casos).

Obs.:
1- É facultado ao (a) Assistente Social solicitar documentos que não estejam aqui elencados.
2- As declarações necessárias estão disponíveis na COTEP.
3- Quaisquer dúvidas no preenchimento do questionário e/ou nos documentos a serem

apresentados, procurar os(as) servidores(as) da COTEP no setor ou ligando: (75) 99811-
1125, 75) 99811-1016



ANEXO III
DOCUMENTAÇÃO PARA QUEM POSSUI CADASTRO NO PAAE

A inscrição só será realizada, se o(a)estudante apresentar a seguinte documentação:

a) Membros familiares inseridos no questionário: fotocópia do RG, CPF e carteira de trabalho( se maior de 18 anos) Os
menores de 18 anos pode-se apresentar a certidão de nascimento.

b) Fotocópia dos comprovantes de remuneração mensal de todos os integrantes do grupo
familiar, segundo as seguintes condições:

Se assalariado: recibo de salário completo, holerite ou contracheque (atualizado);

Se desempregado: cópia da Carteira de Trabalho com a identificação, a baixa do último emprego e
com a próxima página de contrato embranco ou declaração.

Se trabalhador autônomo ou trabalhador informal: Declaração informando a renda mensal e a
atividade exercida;

Se aposentado: cópia do último comprovante de recebimento de benefício do INSS, e/ou extrato
bancário contendo o nome do beneficiário;

Se pensionista: cópia do último comprovante de recebimento de benefício do INSS, e/ou
extrato bancário contendo o nome do beneficiário;

Se produtor rural: Apresentar cópia do ITR (Imposto Territorial Rural, declaração do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, constando a principal atividade e a remuneração média mensal (em reais).
Caso não seja associado ao sindicato, apresentar declaração;

Outros (por exemplo, comissões por vendas, "bicos", auxílios de parentes e/ou amigos): declaração
assinada.

Se houver renda proveniente de aluguel de imóveis: cópia do contrato de locação ou declaração
original do locatário, constando em ambos o valor mensal;

Se estiver recebendo pensão alimentícia: apresentar cópia da sentença judicial ou declaração assinada
pelo responsável do pagamento, constando o valor pago. Nocasode recebimento via banco, cópia do
extrato acompanhado da declaração.

c) Programas Sociais:

Comprovante de recibo do Bolsa Família (atualizado)
Comprovante de recibo do Benefício de Prestação Continuada – BPC-LOAS (atualizado)

d) Comprovantes de Despesas da Família:

Recibos atualizados de: água, luz, telefone, internet, etc...(se houver).
Contrato de aluguel, recibo de pagamento ou declaração.



Recibo de despesas escolares (creche, escola ou faculdade particular)

e) Atestado de doença crônica (se houver casos).

Obs.:
4- É facultado ao (a) Assistente Social solicitar documentos que não estejam aqui elencados.
5- As declarações necessárias estão disponíveis na COTEP.
6- Quaisquer dúvidas no preenchimento do questionário e/ou nos documentos a serem

apresentados, procurar os(as) servidores(as) da COTEP no setor ou ligando: (75) 99811-
1125, (75) 99811-1016
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