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

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE

EDITAL INTERNO Nº 22 de 30 de novembro de 2015

RETIFICAÇÃO DO EDITAL INTERNO Nº 15 de 01 de junho de 2015

1. Altera o item 3.1.1.4.1

Onde se lê: 
3.1.1.4.1 No caso do contrato de aluguel ou documento similar registrado em cartório ter data
anterior a publicação deste edital, o auxílio moradia será concedido do dia 01 de junho até o dia
30 de novembro de 2015.

Leia-se: 
3.1.1.4.1 No caso do contrato de aluguel ou documento similar registrado em cartório ter data
anterior a publicação deste edital, o auxílio moradia será concedido do dia 01 de junho até o dia
29 de fevereiro de 2016.

2. Altera o item 3.1.1.4.2

Onde se lê: 
3.1.1.4.2 No caso do contrato de aluguel ou documento similar registrado em cartório ter data
posterior a publicação deste edital, o auxílio moradia será concedido a partir da data que constar
no contrato de aluguel ou no documento similar, registrado em cartório, até o dia 30 de novembro
de 2015. No caso de não contemplar o mês inteiro, será pago um valor proporcional aos dias do
mês.

Leia-se: 
3.1.1.4.2 No caso do contrato de aluguel ou documento similar registrado em cartório ter data
posterior a publicação deste edital, o auxílio moradia será concedido a partir da data que constar
no contrato de aluguel ou no documento similar, registrado em cartório, até o dia 29 de fevereiro
de 2016. No caso de não contemplar o mês inteiro, será pago um valor proporcional aos dias do
mês.

3. Altera o item 3.1.1.5

Onde se lê: 
3.1.1.5 O Auxílio Transporte terá vigência e será pago referente ao período de 01 de junho a 30
de junho de 2015 e do dia 01 de agosto a dia 30 de novembro de 2015.

Leia-se: 
3.1.1.5 O Auxílio Transporte terá vigência e será pago referente ao período de 01 de junho a 30
de junho de 2015 e do dia 01 de agosto a dia 29 de fevereiro de 2016.

4. Altera o item 4.3

Onde se lê: 
4.3 O Programa de Permanência terá vigência de 01 de junho de 2015 a 30 de novembro de 2015
de acordo com o quadro abaixo:

AUXÍLIOS VIGÊNCIA



Auxílio Moradia 01 de junho de 2015 a 30 de novembro de 2015

Auxílio Transporte 01 de junho a 30 de junho de 2015 e do dia 01
de agosto a dia 30 de novembro de 2015.

Leia-se: 
4.3 O Programa de Permanência terá vigência de 01 de junho de 2015 a 29 de fevereiro de 2016
de acordo com o quadro abaixo:

AUXÍLIOS VIGÊNCIA

Auxílio Moradia 01 de junho de 2015 a  29 de fevereiro de 2016

Auxílio Transporte 01 de junho a 30 de junho de 2015 e do dia 01
de agosto a dia 29 de fevereiro de 2016.

5. Altera o item 4.3.1

Onde se lê: 
4.3.1 O Auxílio  Transporte  não  será  pago  no  mês  de  julho  por  ser  um mês  de  recesso  no
calendário escolar e não justificar a frequência do estudante.

Leia-se: 
4.3.1 O Auxílio Transporte e não será pago no mês de julho; do dia 24 ao dia 31 de dezembro; do
dia 01 ao dia 17 de janeiro de 2016; e do dia 06 ao dia 14 de fevereiro, por ser um período de
recesso no calendário escolar e não justificar a frequência do estudante.

6. Altera o item 12.6

Onde se lê: 
12.6 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.

Leia-se: 
12.6 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.
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