
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE

EDITAL INTERNO Nº 20 de 30 de novembro de 2015

RETIFICAÇÃO DO EDITAL INTERNO Nº 11 DE 01 DE ABRIL DE 2015

1. altera o título:

ONDE SE LÊ:
INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL DE 2015 DO CAMPUS
BOM JESUS DO ITABAPOANA

LEIA-SE:
INSCRIÇÃO PARA A BOLSA PERMANÊNCIA IFF DE 2015 DO CAMPUS BOM JESUS DO 
ITABAPOANA

2. altera o preâmbulo:

ONDE SE LÊ:
O DIRETOR DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA, no uso de suas atribuições, por 
meio da DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE, 
torna público o presente Edital de inscrições do processo de seleção de estudantes a serem 
beneficiados com o Programa de Iniciação Profissional no ano de 2015.

LEIA-SE:
O DIRETOR DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA, no uso de suas atribuições, por
meio  da  DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE,
torna público o presente Edital de inscrições do processo de seleção de estudantes a serem
beneficiados com a Bolsa Permanência IFF no ano letivo de 2015.

3. No Item 1, DA BASE LEGAL:

ONDE SE LÊ:
1.1 São bases legais do presente Edital:
1.1.1 O capítulo III, seção I, artigos de 205 a 214 da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988;
1.1.2 A Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional;
1.1.3 A Portaria  Normativa  MEC/GM nº  39  de  12  de  dezembro  de  2007  que  institui  o
Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES;
1.1.4 A Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008 que Institui a Rede Federal de Educação
Profissional,  Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, e dá outras providências;
1.1.5 O Decreto nº 7234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES);
1.1.6 Portaria  nº  486,  de 25 de abril  de  2012,  que aprova a referência  básica  para os
Programas de Assistência Estudantil do Instituto Federal Fluminense;
1.1.7 Portaria nº 269, de 11 de abril de 2013, que retifica os valores das Bolsas de Apoio e



Desenvolvimento Tecnológico (12 horas) e Bolsa do Programa de Educação de Pessoas
com  Necessidades  Educacionais  Específicas  do  Programa de  Assistência  Estudantil  no
âmbito do Instituto Federal Fluminense.

LEIA-SE:
1.1 São bases legais do presente Edital:
1.1.1 O capítulo III, seção I, artigos de 205 a 214 da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988;
1.1.2 A Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional;
1.1.3 A Portaria  Normativa  MEC/GM nº  39  de  12  de  dezembro  de  2007  que  institui  o
Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES;
1.1.4 A Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008 que Institui a Rede Federal de Educação
Profissional,  Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, e dá outras providências;
1.1.5 O Decreto nº 7234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES);
1.1.6 Portaria  nº  486,  de 25 de abril  de  2012,  que aprova a referência  básica  para os
Programas de Assistência Estudantil do Instituto Federal Fluminense;
1.1.7 Portaria nº 269, de 11 de abril de 2013, que retifica os valores das Bolsas de Apoio e
Desenvolvimento Tecnológico (12 horas) e Bolsa do Programa de Educação de Pessoas
com  Necessidades  Educacionais  Específicas  do  Programa de  Assistência  Estudantil  no
âmbito do Instituto Federal Fluminense.
1.1.8 Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal Fluminense, aprovado em 14
de abril de 2015 pelo Colégio de Dirigentes.

4. No item 2, OBJETIVO E FINALIDADE:

ONDE SE LÊ:
O presente Edital  tem como objetivo selecionar estudantes para concessão de bolsa de
Iniciação Profissional no valor mensal de R$ 400,00 com a finalidade de contribuir na sua
frequência, nas condições de permanência, êxito no processo educativo e profissional do
estudante.

LEIA-SE: 
O presente Edital  tem como objetivo selecionar estudantes para concessão de bolsa de
Permanência  IFF  no  valor  mensal  de  R$  400,00  com a finalidade de contribuir  na  sua
frequência, nas condições de permanência, êxito no processo educativo  e profissional do
estudante.

5. No item 3, DA DESCRIÇÃO DA BOLSAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL:

ONDE SE LÊ:
3. DA DESCRIÇÃO DA BOLSAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
3.1 A bolsa de Iniciação Profissional é um auxílio concedido ao estudante no valor mensal
de R$ 400,00  e os estudantes deverão desenvolver uma carga horária de 10 (dez)
horas semanais de atividades nos diversos setores do IFFluminense  campus  Bom
Jesus do Itabapoana.
3.2  O  estudante  não  poderá  acumular  bolsas  de  iniciação  profissional  com  bolsa  de
monitoria ou pesquisa ou extensão no IFFluminense.
3.3  As  atividades  propostas  pelo  Programa  de  iniciação  profissional deverão  sempre
priorizar as atividades acadêmicas regulares dos estudantes. Nesse sentido, em nenhuma
hipótese, as tarefas atribuídas ou executadas pelo discente no horário das atividades do
Programa  de  Iniciação  Profissional terá  prioridade  sobre  as  atividades  acadêmicas
regulares (disciplinas, dependências, trabalhos, provas, aulas de campo e em laboratório, ou
quaisquer  outras  tarefas  previstas  pelo  curso  no  qual  o  discente  está  matriculado  no
IFFluminense).



3.4  É vedada a realização de qualquer atividade do Programa de  Iniciação Profissional
nos fins de semana, nos feriados, nos recessos ou no horário noturno (das 19h de um dia
até às 7h do dia seguinte) por bolsistas do IFFluminense campus Bom Jesus do Itabapoana;
3.5 Todos os bolsistas deverão ser supervisionados por um servidor em efetivo exercício no
IFFluminense campus Bom Jesus do Itabapoana;
3.6  É  vedada  a  realização  de  qualquer  atividade  que  não  contribua  para  a  formação
acadêmica do estudante;
3.7  É  direito  do  bolsista  ter  a  sua  carga  horária  reduzida,  sem  reposição,  quando  as
atividades  do  Programa  de  Iniciação  Profissional  forem  incompatíveis  com  qualquer
atividade do seu curso regular no IFFluminense campus Bom Jesus do Itabapoana;
3.8 É direito do bolsista ter a sua carga horária reduzida, sem reposição, nas semanas de
avaliação bimestral, no curso em que está matriculado no IFFluminense campus Bom Jesus
do Itabapoana, nestas semanas a carga horária a ser cumprida deverá ser de no máximo 5
horas (semanal), sem prejuízo no valor recebido pela bolsa.
3.9  O número de bolsistas de qualquer setor  ou coordenação não poderá ultrapassar  o
dobro do número de servidores efetivos;
3.10  Em  nenhuma  hipótese  o  bolsista  substituirá  o  servidor  efetivo,  contratado  ou
terceirizado no exercício das suas funções;
3.11 Os servidores lotados nos setores, diretorias e coordenações serão responsáveis pela
supervisão  e  acompanhamento  dos  bolsistas,  atendido  o  número  máximo  de  bolsistas
estabelecidos no item 3.9
3.12 É vedada a realização de qualquer atividade do Programa de Iniciação Profissional que
coloque em risco a saúde ou a integridade física ou moral do estudante;
3.13  Todos  os  setores,  diretorias  e  coordenações  terão  um  projeto  específico  para  o
Programa de Iniciação Profissional para o ano de 2015;
3.14 O bolsista do Programa de Iniciação Profissional deverá assinar, diariamente, sua folha
de frequência, ficando a cargo do seu supervisor que será um servidor em efetivo exercício,
a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da carga horária exigida mensalmente.
3.15 O bolsista do Programa de Iniciação Profissional deverá fazer um relatório mensal das
atividades  desenvolvidas  naquele  mês,  ficando  a  cargo  do  seu  supervisor  a
responsabilidade pelo desenvolvimento das atividades relatadas, devendo este, assinar o
relatório;
3.16 O bolsista do Programa de Iniciação Profissional deverá desenvolver uma carga horária
de 10 (dez) horas semanais de atividades no setor do IFFluminense campus Bom Jesus do
Itabapoana em que for lotado, e deverá totalizar 40 (quarenta) horas no mês.
3.17  A carga horária máxima que será paga,  por semana,  será de 15 (quinze)  horas e
deverá totalizar, no máximo, 40 (quarenta) horas no mês.
3.18 O bolsista não poderá fazer compensação de horas em feriados e/ou recessos.
3.19 É direito do bolsista o descanso em feriados e recessos.
3.20 Em caso de greve o bolsista não poderá exercer nenhuma atividade sem a supervisão
do servidor efetivo.

LEIA-SE:
3.1 A Bolsa Permanência IFF é um auxílio concedido ao estudante no valor mensal de R$
400,00.
3.2  A  Bolsa  Permanência  IFF  poderá  ser  acumulada  apenas  com  os  auxílios
(alimentação, transporte, moradia e ENEE) e com as bolsas com caráter acadêmico
como extensão, pesquisa e monitoria, PET, PIBID. O estudante que receber a Bolsa
Permanência  IFF  não  poderá  acumulá-la  com a  Bolsa  Permanência  MEC (por  ser
específica para discentes de cursos superiores com carga horária superior ou igual a
5h diárias) ou com a Bolsa de Apoio Tecnológico.
3.3  As atividades  propostas  pela  Bolsa  Permanência  IFF deverão  sempre  priorizar  as
atividades acadêmicas regulares dos estudantes. Nesse sentido, em nenhuma hipótese, as
tarefas  atribuídas  ou  executadas  pelo  discente  no  horário  das  atividades  da  Bolsa
Permanência  IFF terá prioridade sobre  as  atividades acadêmicas regulares  (disciplinas,
dependências,  trabalhos,  provas,  aulas de campo e em laboratório,  ou quaisquer  outras
tarefas previstas pelo curso no qual o discente está matriculado no IFFluminense).



3.4 É vedada a realização de qualquer atividade da  Bolsa Permanência IFF nos fins de
semana, nos feriados, nos recessos ou no horário noturno (das 19h de um dia até às 7h do
dia seguinte) por bolsistas do IFFluminense campus Bom Jesus do Itabapoana.
3.5 É  vedada  a  realização  de  qualquer  atividade  que  não  contribua  para  a  formação
acadêmica do estudante.

6. No item 4, DO REPASSE E VIGÊNCIA DA BOLSA:

ONDE SE LÊ:
4.1 O pagamento da bolsa de Iniciação Profissional será efetuado por repasse financeiro 
direto em conta-corrente (NÃO SERÁ ACEITA CONTA POUPANÇA) em nome do estudante.
4.2 Os candidatos selecionados que não tiverem conta-corrente deverão solicitar a abertura
de conta-corrente em qualquer agência bancária de qualquer banco.
4.3 O Programa de Iniciação Profissional terá vigência conforme o quadro abaixo:

PROGRAMA VIGÊNCIA

Iniciação Profissional 01 de abril a 30 de junho de 2015 e do dia
01 de agosto a dia 30 de novembro de

2015 

4.3.1 A bolsa de Iniciação Profissional não será paga no mês de julho por ser um mês de
recesso no calendário escolar, não justificar a frequência do estudante, e pelo estudante ter
direito de descanso nas férias.
4.4  No caso de greve o pagamento será suspenso até o retorno das atividades letivas,
quando  o  estudante  voltará  a  receber,  de  acordo  com  a  carga  horária  cumprida  nas
atividades de Iniciação Profissional.
4.5  A Bolsa de  Iniciação Profissional será paga mediante entrega no último dia útil de
cada mês, da folha de frequência e relatório de atividades desenvolvidas, assinada pelo
Coordenador dos respectivos setores.

LEIA-SE:
4.1 O pagamento da Bolsa Permanência IFF será efetuado por repasse financeiro direto
em conta-corrente (NÃO SERÁ ACEITA CONTA POUPANÇA) em nome do estudante.
4.2 Os candidatos selecionados que não tiverem conta-corrente deverão solicitar a abertura
de conta-corrente em qualquer agência bancária de qualquer banco.
4.3 A Bolsa Permanência IFF terá vigência conforme o quadro abaixo:

BOLSA VIGÊNCIA

Permanência IFF 01 de abril a 30 de junho de 2015 e do dia
01 de agosto a dia 29 de fevereiro de

2016 

4.3.1  A bolsa  Permanência  IFF não  será  paga:  no  mês  de  julho,  do  dia  24  a  31  de
dezembro, de 01 a 17 de janeiro de 2016, de 06 a 14 de fevereiro de 2016, por serem
períodos de recesso no calendário escolar e não justifica a permanência do estudante no
campus.
4.4  No caso de greve o pagamento será suspenso até o retorno das atividades letivas,
quando o estudante voltará a receber.

7. No item 5, DAS VAGAS E DOS VALORES FINANCEIROS:

ONDE SE LÊ:
5.1 As vagas e os valores ofertados para o ano de 2015  estão distribuídas da seguinte
forma:



Modalidade da Bolsa Quantidade de
vagas

Valor

Iniciação Profissional 40 Valor máximo mensal de 
R$ 400,00 (quatrocentos

reais)

LEIA-SE:
5.1 As vagas e os valores ofertados para o ano de 2015  estão distribuídas da seguinte
forma:

Modalidade da Bolsa Quantidade de
vagas

Valor

Permanência IFF 40 Valor máximo mensal de 
R$ 400,00 (quatrocentos

reais)

8. No item 6, PRÉ-REQUISITOS:

ONDE SE LÊ:
6.1 Para se inscrever no Programa de Iniciação Profissional, de que trata este edital, o
estudante deverá atender aos seguintes pré-requisitos:
6.1.1 estar  regularmente  matriculado  em  um  curso  técnico  na  modalidade  presencial
integrado ou concomitante ou em um curso superior do IF Fluminense campus Bom Jesus
do Itabapoana;
6.1.2 não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza; não exercer nenhuma
atividade  remunerada;  e  não  possuir  rendimentos  de  bens  imóveis  de  qualquer
natureza.
6.1.3 não receber nenhum outro auxílio público (PIBIC, PIBID, CNPQ, PET BIO, entre
outros),  exceto aqueles pertencentes  aos Programas de Assistência  Estudantil  do
Instituto Federal Fluminense nos casos em que se permite a acumulação;
6.1.4 possuir, renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. A renda familiar per
capita é  definida como a soma de toda a remuneração familiar dividida pelo número de
integrantes da família;
6.1.5 não  possuir  registros  de  faltas  disciplinares  de  natureza  grave  e/ou  gravíssima,
conforme o regulamento disciplinar do corpo discente do campus Bom Jesus do Itabapoana;
6.1.6 não ser estagiário do IFFluminense no ano de 2015;

LEIA-SE:
6.1 Para se inscrever na  Bolsa Permanência IFF,  de que trata este edital,  o estudante
deverá atender aos seguintes pré-requisitos:
6.1.1 estar  regularmente  matriculado  em  um  curso  técnico  na  modalidade  presencial
integrado ou concomitante ou em um curso superior do IF Fluminense campus Bom Jesus
do Itabapoana;
6.1.2 possuir, prioritariamente, renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. A
renda familiar  per capita é  definida como a soma de toda a remuneração familiar dividida
pelo número de integrantes da família;
6.1.3 não  possuir  registros  de  faltas  disciplinares  de  natureza  grave  e/ou  gravíssima,
conforme o regulamento disciplinar do corpo discente do campus Bom Jesus do Itabapoana.

9. No item 8, DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:

ONDE SE LÊ:
8.1 As inscrições serão avaliadas por uma Comissão de Seleção nomeada por Ordem de
Serviço do Diretor-Geral do campus Bom Jesus do Itabapoana.
8.2 Os candidatos serão classificados considerando o número de vagas previstas de acordo



com o item 5 deste edital.
8.4 Durante a análise dos documentos poderá ser efetuado contato com o estudante para
esclarecimentos referentes à documentação.
8.5 Será contemplado com o programa de bolsa permanência os estudantes que atenderem
ao  disposto  no  Art.  5º,  Decreto  nº.  7.234/2010  do  PNAES,  que  dispõe  a  prioridade  a
estudantes oriundos da Rede Pública de Educação Básica ou com renda familiar per capita
de até um salário mínimo e meio.
8.6 Os estudantes serão classificados em ordem crescente, exclusivamente, de acordo com
os seguintes critérios, prioritariamente nesta ordem:
8.6.1 ser estudantes oriundos da rede pública de educação básica; e
8.6.2 possuir menor renda familiar per capita. A renda familiar per capita é definida como a 
soma de toda a remuneração familiar dividida pelo número de integrantes da família.
8.7 O não comparecimento injustificado do candidato, convocado pela Comissão, acarretará
na sua desclassificação.
8.8 Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios, sucessivamente:
8.8.1 Não tenha incorrido em atos disciplinares;
8.8.2 Ser participante de programas sociais do governo.

LEIA-SE: 
8.1 As inscrições serão avaliadas por uma Comissão de Seleção nomeada por Ordem de
Serviço do Diretor-Geral do campus Bom Jesus do Itabapoana.
8.2 Os candidatos serão classificados considerando o número de vagas previstas de acordo
com o item 5 deste edital.
8.4 Durante a análise dos documentos poderá ser efetuado contato com o estudante para
esclarecimentos referentes à documentação.
8.5 Será contemplado com o programa de bolsa permanência os estudantes que atenderem
ao  disposto  no  Art.  5º,  Decreto  nº.  7.234/2010  do  PNAES,  que  dispõe  a  prioridade  a
estudantes oriundos da Rede Pública de Educação Básica ou com renda familiar per capita
de até um salário mínimo e meio.
8.6 Os estudantes serão classificados em ordem crescente, exclusivamente, de acordo com
os seguintes critérios, prioritariamente nesta ordem:
8.6.1 ser estudantes oriundos da rede pública de educação básica; e
8.6.2 possuir menor renda familiar per capita. A renda familiar per capita é definida como a
soma de toda a remuneração familiar dividida pelo número de integrantes da família.
8.7 O não comparecimento injustificado do candidato, convocado pela Comissão, acarretará
na sua desclassificação.
8.8 Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios, sucessivamente:
8.8.1 Não tenha incorrido em atos disciplinares;
8.8.2 Ser participante de programas sociais do governo.
8.9 Além dos critérios acima, será considerado o estudo socioeconômico realizado
pelo assistente social, que estipulará os instrumentos para investigação e emissão de
parecer técnico, conforme estabelecem os artigos 4º e 5º da Lei Federal 8.662/93.

10. No item 13, DA INTERRUPÇÃO DAS BOLSAS:

ONDE SE LÊ:
13.8 O programa de que trata este edital  vigorará até o dia  30 de novembro de 2015
podendo  ser  interrompido  a  qualquer  momento  caso  haja  indisponibilidade  de  recursos
financeiros para sua continuidade.
13.9 O programa de que trata este edital  vigorará até o dia  30 de novembro de 2015
podendo  ser  interrompido  a  qualquer  momento  caso  ocorram  alterações  na  legislação
vigente de criação da Iniciação Profissional no IFF.

LEIA-SE:
13.8 O  programa de  que  trata  este  edital  vigorará  até  o  dia  29  de  fevereiro  de  2016
podendo  ser  interrompido  a  qualquer  momento  caso  haja  indisponibilidade  de  recursos
financeiros para sua continuidade.



13.9 O  programa de  que  trata  este  edital  vigorará  até  o  dia  29  de  fevereiro  de  2016
podendo  ser  interrompido  a  qualquer  momento  caso  ocorram  alterações  na  legislação
vigente de criação da Bolsa Permanência IFF.

Bom Jesus do Itabapoana, 30 de novembro de 2015.

João Renato de Oliveira Escudini
Diretor-Geral do Campus Bom Jesus do Itabapoana

Silvana Pereira de Campos
Diretora de Assistência Integral na Formação do Estudante


