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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  FLUMINENSE 

 
EDITAL Nº 09, DE 08 DE MAIO DE 2012 

 
O DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA  E 
TECNOLOGIA FLUMINENSE – CAMPUS CAMPOS GUARUS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n° 47-I, publicada no DOU de 13 de janeiro 
de 2012, Seção 2, torna público o 1º Processo Seletivo para a concessão de bolsas de caráter 
socioeconômico do Programa de Assistência Estudantil do IFF - 2012, observadas as 
normas e instruções estabelecidas neste Edital. 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 
O Programa de Assistência Estudantil do IFF consiste na concessão de bolsas destinadas aos 
seus estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, além de promover 
o desenvolvimento de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, com a finalidade de 
melhorar o desempenho acadêmico e minimizar a evasão. 
 
 
2. FINALIDADE 
 
2.1 O presente Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para receberem as 
bolsas de caráter socioeconômico do Programa de Assistência Estudantil do IFF. 
 
2.2 O Programa de Assistência Estudantil do IFF está em consonância com as “Referências 
Básicas para os Programas de Assistência estudantil do IFF (2012)”, conforme Portaria 
486 de 25/04/2012. 
 
 
3. DO PÚBLICO-ALVO 
 
3.1 Estudantes regularmente matriculados e com frequência nos cursos presenciais do IFF, 
que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 
 
 
 
4. DAS MODALIDADES DE BOLSAS 
 
TIPO DE BOLSA DESCRIÇÃO 

Alimentação Compreende a concessão de refeição/alimentação aos 
estudantes que comprovem situação de vulnerabilidade social 
e preferencialmente estejam em atividades acadêmicas (aulas, 
bolsas, estágio, cultura, esporte) em mais de um turno. 

Moradia Compreende a concessão de apoio financeiro para moradia 
provisória aos estudantes migrantes de outros municípios e em 
situação de vulnerabilidade social. 
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TIPO DE BOLSA DESCRIÇÃO 

Transporte Compreende a concessão de apoio financeiro, ou vale/cartões 
transporte ou aluguel de transporte pela Instituição, para os 
estudantes que enfrentem dificuldades de deslocamento, 
preferencialmente aqueles que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social. 

Iniciação Profissional Compreende a concessão de apoio financeiro aos estudantes 
que se encontram em situação de vulnerabilidade social, para 
realização de atividades que possibilitem seu desenvolvimento 
pessoal e profissional e a sua preparação para o mundo do 
trabalho, de acordo com a disponibilidade dos setores na 
instituição, que estejam preferencialmente relacionadas à 
formação do estudante. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
 
5.1 A inscrição ocorrerá em data, local e horário conforme descrito no Quadro abaixo: 
 

Campus Setor Horário Período de Inscrição 
Campos Guarus Núcleo Social 09:00 às 12:00 h 

13:00 às 19:00 h 
09/05/2012 a 18/05/2012 

Campos Guarus Coordenação de 
Pesquisa e Extensão 

09:00 às 12:00 h 
13:00 às 19:00 h 

09/05/2012 a 18/05/2012 

 
5.2 O estudante candidato deverá retirar os formulários de Inscrição no local indicado no 
Quadro acima, preencher o formulário socioeconômico, anexar TODOS os documentos 
comprobatórios exigidos, e entregar no mesmo local em ENVEPOLE LACRADO 
constando os seguintes dados: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – 2012, 
NOME COMPLETO, CURSO, TURNO, ANO/MÓDULO, dentro do período de inscrição, 
conforme Cronograma (Anexo I). NÃO SERÁ ACEITO A ENTREGA DE 
DOCUMENTOS FORA DO PRAZO DE INSCRIÇÃO.  
 
5.3 O candidato poderá se inscrever em mais de uma modalidade de bolsa do Programa de 
Assistência Estudantil, enumerando sua prioridade no formulário socioeconômico. Contudo, 
a classificação será realizada separadamente para cada uma das bolsas. 
 
 
6. DA ESTRUTURA DE SELEÇÃO 

1ª etapa: Análise do formulário socioeconômico e da documentação exigida na inscrição; 

2ª etapa: Entrevista Individual; 

3ª etapa: Visita domiciliar, quando necessário. 

6.1 Após a análise do formulário socioeconômico e da documentação comprobatória será 
divulgada a listagem de candidatos selecionados para a entrevista, conforme Cronograma 
(Anexo I). 

 
7. DA CONCESSÃO DAS BOLSAS 
 
7.1 O aluno selecionado deverá assinar, junto ao Núcleo Social do IFF campus Campos 
Guarus, o Termo de Compromisso de Adesão ao Programa de Assistência Estudantil, 



3 

 

confirmando seu conhecimento sobre as normas e critérios que regem o mesmo. Para alunos 
menores de 18 anos será necessária a assinatura do responsável legal. 
 
7.2 Na data de assinatura do Termo de Compromisso, o aluno deverá fornecer conta 
corrente bancária em seu nome para efetivar a concessão do pagamento, de acordo com a 
especificidade da bolsa. NÃO É PERMITIDO CONTA POUPANÇA. 
 
7.3 O período de vigência da bolsa será estipulado no Termo de Compromisso de Adesão. 
 
7.4 O estudante contemplado com uma ou mais modalidades de bolsa estará incluído no 
Programa de Assistência Estudantil e, caso queira, poderá se inscrever novamente ao 
término desse prazo, através de novo Edital. 
 
7.5 O estudante que for beneficiado em uma ou mais modalidades de bolsa poderá 
concorrer aos demais programas ofertados ao longo do período letivo, como Bolsas de 
Extensão, Pesquisa, Monitorias, Iniciação Científica, etc., contudo não poderá acumular 
quaisquer destas bolsas com a Bolsa de Iniciação Profissional. 
 
 
8. DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS BENEFÍCIOS 
 
8.1 Seguem, nos quadros abaixo, as seguintes informações referentes às bolsas ofertadas no 
IFF campus Campos Guarus: 
a) modalidades de bolsa; 
b) valor mensal das bolsas; 
c) quantidade de bolsas disponíveis; 
d) período de vigência da bolsa. 
 

CAMPUS GUARUS 
Bolsa Benefício Quantidade a ser 

ofertada 
Período de vigência 

da bolsa 
Alimentação 01 refeição diária 65  

Julho/2012 a 
Junho/2013 

Moradia R$ 200,00/mês 05 
Transporte R$ 100,00/mês 10 
Iniciação Profissional R$ 315,00/mês 45 

 

9. DO RESULTADO FINAL 
 
9.1 O resultado final, após a análise da documentação comprobatória e entrevistas, serão 
divulgados pelo Núcleo Social do IFF campus Campos Guarus. 
 
9.2 Caberá ao candidato acompanhar os resultados do processo, bem como tomar as 
providências necessárias em cada etapa, conforme indicado no Cronograma (ANEXO I). 
 
 
10. DO DESLIGAMENTO DAS BOLSAS 
 
10.1 O estudante será desligado do Programa de Assistência Estudantil se: 
 
a) abandonar o curso; 
b) concluir o curso; 
c) trancar a matrícula; 
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d) cometer falta grave (advertência(s) registrada(s)) conforme avaliação da Coordenação 
(ou equivalente) responsável pelas ações de apoio ao estudante, em conjunto com o 
Assistente Social do Campus; 
e) apresentar frequência inferior a 75%; 
f) solicitar desistência da(s) bolsa(s) por qualquer motivo. 
 
10.2 O estudante beneficiário deverá comunicar ao Núcleo Social do IFF campus Campos 
Guarus quaisquer alterações em sua realidade socioeconômica e comunicar com 10 dias de 
antecedência a desistência de uma ou mais bolsas do programa. 
 
10.3 Em caso de desligamento da bolsa ou desistência, o estudante deverá comparecer ao 
Núcleo Social do IFF campus Campos Guarus para assinar o Termo de Desligamento da 
Bolsa. 
 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 O correto preenchimento do Formulário Socioeconômico e os dados fornecidos serão 
de inteira responsabilidade do estudante, bem como a veracidade da documentação 
comprobatória requerida. 
 
11.2 Em caso de dúvidas, o candidato poderá recorrer pessoalmente ao Núcleo Social do 
IFF campus Campos Guarus. 
 
11.3 Os responsáveis pelo Processo Seletivo das bolsas, se reservam o direito de verificar as 
informações e documentação apresentadas, através de diversos meios, como entrevista, 
visita domiciliar, entre outros, podendo rever o benefício concedido em qualquer momento. 
 
11.4 Declarações falsas ou omissão da verdade implicarão a desclassificação automática do 
candidato, sem direito a recurso e/ou complementação da documentação. 
 
11.5 Será de responsabilidade do estudante a abertura de Conta Corrente bancária em seu 
nome para recebimento da bolsa. 
 
11.6 O estudante que for desligado da bolsa, conforme item 10.1, exceto os itens c) e f), 
estará impedido de participar de outra seleção do Programa de Assistência Estudantil no 
decorrer do ano letivo, ressalvado aquele que apresentar justificativa, analisada e deferida 
pelo Núcleo Social do IFF campus Campos Guarus. 
 
11.7 O IF Fluminense, por meio da Direção de Ensino juntamente com o Núcleo Social do 
IFF campus Campos Guarus, resolverá os casos omissos e situações não previstas no 
presente Edital. 
 

Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2012. 
 
. 
 
___________________________________       ___________________________________ 
             Christiano Carvalho Leal       Emerson Brum Bittencourt 
                      Diretor Geral     Diretor de Ensino 
 
 
___________________________________ 
            Josemara H. da S. Pessanha 
      Assistente Social – Núcleo Social 
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ANEXO I 
 
 

PROCESSO SELETIVO 2012 
 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  
 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 
Período de inscrições 09/05 a 18/05/2012 

Análise da documentação exigida 21/05 a 31/05/2012 

Divulgação dos convocados para entrevista 06/06/2012 

Período de entrevistas 11/06 a 15/06/2012 

Visita domiciliar 18/06 a 22/06/2012 

Resultado Final da seleção 27/06/2012 

Reunião com os candidatos selecionados 29/06/2012 

Início da concessão das bolsas: 
alimentação/transporte/moradia 
Início das atividades na bolsa de Iniciação 
Profissional 

02/07/2012 

 
 

 


