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EDITAL Nº 01 DE MAIO DE 2015 

INSCRIÇÃO PARA AS MODALIDADES DE AUXÍLIOS DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO N.E.E. 

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA FLUMINENSE – CAMPUS AVANÇADO MARICÁ no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria n.º 559 de 20 de outubro de 

2014, publicada no DOU de 02 de dezembro de 2014, e em conformidade com as 

Referências Básicas para os Programas de Assistência Estudantil do Instituto Federal 

Fluminense estabelecidas nas Portarias da Reitoria N.º 486 de 25/04/2012, N.º 247 de 

08/04/2013 e N.º 269 de 11/04/2013 e pelo Decreto n°7234/2010 da Presidência da 

República, torna público que estarão abertas inscrições, no período de 01 a 09 de 

junho 2015, para o processo de seleção para os Auxílios de Assistência Estudantil nas 

modalidades Alimentação e N.E.E. (Necessidades Educacionais Específicas). 

TÍTULO I – DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

 

Art. 1º O presente Edital destina-se a selecionar alunos regularmente matriculados na 

modalidade presencial em cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, tendo como 

objetivos e finalidades: 

I- favorecer condições de permanência e êxito dos estudantes, contribuindo para 

o enfrentamento das desigualdades sociais e territoriais; 

II- consolidar o apoio à formação acadêmica integral; 

III- reduzir as taxas de retenção e evasão; 

IV- promover a inclusão social pela educação, articulada com as demais políticas 

públicas;  

V- Atender às necessidades socioeconômicas dos alunos oriundos de famílias 

com renda baixa.  

 

 TÍTULO II – DO PÚBLICO-ALVO 
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Art. 2º Estudantes regularmente matriculados e frequentando os cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio na modalidade presencial do IF Fluminense Campus 

Avançado Maricá, selecionados a partir do estudo da realidade socioeconômica, que 

tem como parâmetro o item 3.4.2.5 das “Referências Básicas para os Programas de 

Assistência Estudantil do IF Fluminense (2012)”, conforme Portaria 486 de 

25/04/2012. 

 

TÍTULO III – DA DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES DE BOLSAS E DOS 

REQUISITOS 

 

Art. 3º As bolsas contempladas neste edital, com seleção a partir de estudo da 

realidade socioeconômica do estudante, compreendem e demandam: 

TIPO DE BOLSA DESCRIÇÃO REQUISITOS E 

CRITÉRIOS 

ESPECÍFICOS 

ALIMENTAÇÃO Compreende a concessão de 

auxílio financeiro aos 

estudantes que estejam em 

situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e que 

cumulativamente: 

i) estejam em atividades 

escolares em mais de um turno;  

 

O auxílio será concedido aos 

estudantes durante os dias 

letivos em que o horário de 

aula for integral, inclusive em 

situações esporádicas como 

nas reposições de aula. 

N.E.E. O auxílio ENEE objetiva 

viabilizar, dentre outros 

recursos ou materiais 

específicos, a aquisição de 

O auxílio será concedido aos 

estudantes que estejam em 

vulnerabilidade 

socioeconômica e 
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tecnologias assistivas aos 

estudantes com necessidades 

educacionais específicas do 

Instituto Federal Fluminense. 

comprovem a necessidades 

educacionais específicas por 

meio de laudo médico. 

 

 

 

Art.4º É requisito básico para todas as modalidades de Auxílios deste edital: 

a) Estar regularmente matriculado e frequentando os cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio na modalidade presencial do IF Fluminense campus Avançado Maricá; 

b) PREENCHER o questionário E ENTREGAR os documentos exigidos NO PRAZO 

estabelecido neste edital. 

c) Receber parecer favorável à concessão do auxílio após estudo socioeconômico 

realizado por assistente social; 

 

TÍTULO IV. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

 

Art.5º A inscrição ocorrerá no campus Avançado Maricá, em data, local e horário 

conforme descrito no Quadro abaixo: 

LOCAL HORÁRIO PERÍODO 

IFF- Campus Avançado 

Maricá 

09h às 12h e de 13h às 16h 01 de junho a 09 de junho 

 

Art.6º O estudante candidato deverá retirar o FORMULÁRIO 

SOCIOECONÔMICO (Anexo III) no local indicado no Quadro acima, anexar 

TODOS os documentos comprobatórios exigidos (Anexo II), e entregar no 

mesmo local em ENVEPOLE LACRADO constando os seguintes dados: 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – 2015, NOME COMPLETO 

e CURSO OU EIXO TECNOLÓGICO, que está matriculado, dentro do período 

de inscrição, conforme Cronograma (Anexo I). 
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Art.7º NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS ENTREGUES FORA DO PRAZO 

DE INSCRIÇÃO. 

Art.8º O candidato só poderá se inscrever em uma modalidade dos Auxílios de 

Assistência Estudantil ofertados neste edital, enumerando sua escolha no 

Questionário.  

 

TÍTULO V – DO ESTUDO SOCIOECONÔMICO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Art.9º A seleção será composta das seguintes etapas: 

1ª etapa: Análise da documentação exigida na inscrição e do questionário 

socioeconômico; 

2ª etapa: Entrevista Individual, quando necessário; 

3ª etapa: Reunião, quando necessário; 

4ª etapa: Visita domiciliar, quando necessária. 

Art.10 Após a análise do questionário socioeconômico e da documentação 

comprobatória será divulgada a listagem de candidatos selecionados para a entrevista, 

conforme Cronograma (Anexo I). 

Art.11 O candidato que não comparecer à entrevista, no dia e horário determinados, 

estará automaticamente eliminado do processo seletivo. 

Art.12 A análise socioeconômica será realizada mediante critérios e procedimentos 

estabelecidos em acordo com os itens 3.4.2.4 e 3.4.2.5 das “Referências Básicas para 

os Programas de Assistência Estudantil do Instituto Federal Fluminense”, que 

constam da Portaria 486 de 25/04/2012. 

Art.13 A seleção dos alunos inscritos considerará prioritariamente, a renda familiar 

per capita de até um salário mínimo e meio, conforme rege o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES (Decreto n° 7234, de 19/07/2010) e estudantes 

oriundos da rede pública da educação básica; 

Observação. O estudo socioeconômico levará em conta todos os indicadores sociais, 

econômicos e familiares dos estudantes solicitantes, como: 



 

5 

 

I - A composição familiar do aluno que expressa características através do número e 

da faixa etária dos integrantes e do papel que cada membro ocupa na estrutura 

socioeconômica familiar; 

II - A inserção profissional e/ou a ocupação dos membros da família, fator que 

condiciona não apenas a renda familiar, mas também a vida útil da capacidade 

laborativa, o status social, a possibilidade de reinserção em caso de desemprego e a 

capacidade creditícia da família; 

III - A posse de bens patrimoniais, o tipo de bem, seu valor, as circunstâncias em que 

foram adquiridos ou transferidos, fatores que demonstram a perda ou crescimento 

potencial do poder aquisitivo da família; 

V - A moradia familiar, considerando suas variáveis.  

V - O nível de instrução dos membros da família e as despesas com instrução, fatores 

que indicam a possibilidades de ascensão social no mundo do trabalho; 

VI - As condições de saúde dos integrantes do grupo familiar, fator que indica a 

estabilização, perda ou possibilidade de ampliação da capacidade laborativa da 

família, bem como a existência de comprometimentos financeiros para custear 

tratamentos de alto custo; 

VII – Situações especiais de catástrofes, acidentes ou gastos com manutenção ou 

tratamento de pessoas com deficiências incapacitadas para o trabalho; 

 

TÍTULO VI - DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 14 A classificação dos candidatos far-se-á por critério socioeconômico para a 

qual será utilizado o Quadro de Pontuação Socioeconômica, construído a partir do 

Questionário Socioeconômico do IF Fluminense, assim como de Parecer Social 

emitido pelo/a Assistente Social (Art. 5º da Lei 8662/93); 

Art. 15 Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios para o desempate: 

1. Ser participante de programas sociais do governo; 

2. Ser oriundo da rede pública de educação básica; 

3. Residência familiar mais distante do Campus Avançado de Maricá; 
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Art. 16 Os candidatos serão classificados de acordo com os resultados obtidos na 

realização das etapas previstas e considerando o número de vagas disponível para 

cada modalidade de bolsa. 

 

TÍTULO VII - DOS RECURSOS 

 

Art. 17 O estudante participante deste Processo Seletivo poderá recorrer do resultado 

da seleção de acordo com as formas e condições estabelecidas a seguir: 

a) O recurso será interposto pelo candidato ou responsável legal por meio de 

requerimento próprio a ser retirado no mesmo local de realização de inscrição 

acompanhado das justificativas cabíveis; 

b) O requerimento deverá ser protocolado no PROTOCOLO DO IFF CAMPUS 

AVANÇADO MARICÁ, das 09h às 12h e das 13h às 16h, conforme cronograma 

(Anexo I) no presente edital; 

c) Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será publicada nova 

lista de classificados caso haja alteração decorrente do provimento de algum recurso. 

 

 

TÍTULO VIII- DA CONCESSÃO DAS BOLSAS 

 

Art. 18 O aluno selecionado deverá assinar, junto ao NÚCLEO APOIO AO 

ESTUDANTE – NAE, o Termo de Compromisso de Adesão ao Programa de 

Assistência Estudantil, 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. 

Art.19 Na data de assinatura do Termo de Compromisso, o aluno, que fizer jus a 

auxílio em forma de pecúnia, deverá fornecer cópia de comprovante de CONTA 

CORRENTE BANCÁRIA EM SEU NOME (cópia do cartão do banco ou outro 

documento que comprove o número da conta) para efetivar a concessão do 
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pagamento, de acordo com a especificidade da bolsa. NÃO É PERMITIDA CONTA 

POUPANÇA. 

Art.20 O estudante contemplado com as Bolsas deste Edital estará incluído no 

Programa de Assistência Estudantil do IF Fluminense Campus Avançado Maricá 

durante o ano letivo de 2015, sendo necessário se candidatar novamente ao Programa 

ao término desse prazo, por meio de novo Edital (no ano seguinte). 

Art.21 Em caso de vaga(s) ociosa(s) por desligamento poderá (ão) ser convocado(s) 

novo(s) bolsista(s) garantindo a ordem de classificação. 

Parágrafo único. A convocação a qual se refere este artigo está condicionada à 

avaliação realizada pelos gestores da bolsa, tendo em vista o tempo para o término de 

vigência da mesma. 

Art. 22 O período de vigência do presente edital finda concomitantemente ao ano 

letivo de 2015. 

 

 

TÍTULO IX – DAS VAGAS, DOS VALORES E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 

 

Art. 22 Os valores das respectivas bolsas contempladas neste edital são: 

TIPOS DE BOLSAS VALOR DO BENEFÍCIO INÍCIO 

ALIMENTAÇÃO R$200,00 JULHO/2015 

 

N.E.E. R$ 350,00 JULHO/2015 

 

Art. 23 As bolsas terão vigência até final do ano letivo de 2015. 

 

 

TÍTULO X - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 24 O resultado final, após a análise da documentação comprobatória e 

entrevistas, será divulgado pela Direção Geral do campus Avançado Maricá. 
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Art. 25 Cabe ao candidato acompanhar os resultados do processo, bem como tomar as 

providências necessárias em cada etapa, conforme indicado no Cronograma (ANEXO 

I). 

Art. 26 A relação dos candidatos selecionados será divulgada no site do IFF e nos 

murais do campus Avançado Maricá de acordo com o Cronograma (ANEXO I) 

 

TÍTULO XI - DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES 

SELECIONADOS 

 

Art. 27 Os estudantes contemplados, pelo presente Edital, serão acompanhados e 

avaliados no decorrer e ao final do período de vigência das Bolsas, com o objetivo de 

assegurar que ocorram as condições para a elevação de aprendizagem e de sucesso em 

seu percurso acadêmico. Tal acompanhamento objetiva assegurar que os índices de 

evasão e de retenções sejam gradativamente reduzidos. 

 

TÍTULO XII - DO DESLIGAMENTO DAS BOLSAS 

 

Art. 28 O estudante será desligado do Programa de Assistência Estudantil se: 

a) apresentar frequência inferior a 75% sendo considerado reprovado por falta; 

b) solicitar, o (a) próprio (a), desistência da(s) bolsa(s); 

c) trancar matrícula; 

d) forem verificadas inverdades ou omissões de informações no preenchimento do 

questionário socioeconômico, na documentação apresentada e/ou na entrevista; 

Art. 29 O estudante deverá comunicar ao setor responsável quaisquer alterações em 

sua realidade socioeconômica e comunicar a desistência de uma ou mais bolsas do 

programa. 

Art. 30 Em caso de desligamento da bolsa ou desistência, o estudante deverá 

comparecer ao setor responsável para assinar o Termo de Desligamento da Bolsa. 

 

TÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 31 A concessão do benefício se dará mediante disponibilidade financeira 

orçamentária do IFF. 

Art. 32 Para nova convocação deverá ser observada a ordem de classificação de cada 

auxílio e o novo convocado deverá cumprir o período restante da bolsa conforme 

definido neste edital. 

Art. 33 O correto preenchimento do questionário socioeconômico e os dados 

fornecidos serão de inteira responsabilidade do estudante, bem como a veracidade da 

documentação comprobatória requerida. 

Art. 34 Em caso de dúvidas, o candidato poderá recorrer pessoalmente ao setor 

responsável, dentro do período de inscrição previsto neste Edital. 

Art. 35 Os profissionais pelo Processo Seletivo das bolsas se reservam o direito de 

verificar as informações e documentação apresentadas, por meio de diversos 

instrumentos, como entrevista, visita domiciliar, entre outros, podendo rever a bolsa 

concedida em qualquer momento na vigência deste edital. 

Art. 36 Declarações falsas ou omissão da verdade implicarão a desclassificação 

automática do candidato. 

Art. 37 O estudante que for desligado do auxílio por apresentar informações 

inverídicas estará impedido de participar de outra seleção do Programa de Assistência 

Estudantil no decorrer do ano letivo de 2015. 

Art. 38  Os casos omissos serão resolvidos pelo setor responsável, com o apoio da 

Direção Geral do campus Avançado Maricá.  

 

MARICÁ,_________ de____________ de 2015. 

 

____________________________________ 

Diretor Geral 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATAS 

Publicação do edital 01 de junho 

Inscrição e entrega dos documentos 01 de junho a 09 de junho 

Avaliação da documentação 

comprobatória  

03 de junho de 2015 a 19 de junho de 

2015 

Divulgação da relação dos candidatos 

classificados para a entrevista  

22 de junho de 2015 

Entrevista (reunião e visita domiciliar, se 

necessário)  

23 e 24 de junho de 2015 

Divulgação da relação dos estudantes 

selecionados   

24 de junho 

Período para solicitação de recursos -  25 de junho de 2015 

Divulgação da lista dos selecionados 

após recurso 

26 de junho 

Período para assinatura do Termo de 

Compromisso  

29 de junho 
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ANEXO II 

LISTA DE DOCUMENTAÇÃO 

 

A – IDENTIFICAÇÃO (PARA TODOS) 
I) Cópia da Carteira de Identidade (RG) e CPF de todos os membros do grupo 

familiar ou certidão de nascimento para os menores de 18 anos; 

 

II) Cópia do Termo de guarda, tutela ou adoção quando for o caso; 

 

lll) Cópia da certidão de casamento ou declaração de união estável (de próprio punho) 

dos responsáveis ou do próprio candidato se for o caso.  

 

IV) Conta de luz do último mês; 

 

V) Histórico escolar ou declaração que estudou o ensino fundamental em escola 

pública ou escola particular com bolsa integral; 

 

B – RENDA 
I) Declaração completa do Imposto de Renda do último ano do candidato e dos 

demais integrantes do grupo familiar, maiores de 18 anos ou informação de que não 

constam estas declarações na base de dados da Receita Federal.  

 Tal informação pode ser retirada no link 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/inde

x.asp); 

 

II) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada dos maiores de 18 

anos, mesmo dos que estiverem desempregados, dos que nunca trabalharam e dos que 

exercem alguma atividade informal, com as seguintes páginas: página de rosto cópia 

frente e verso, páginas de todas as assinaturas de “contrato de trabalho” até a primeira 

página em branco subsequente. 

 

III) Além da obrigatoriedade da apresentação das cópias dos documentos dos itens já 

mencionados, comum a todos os candidatos, segue a relação de documentos por 

categoria profissional do aluno e demais integrantes do grupo familiar: 

 

Comprovante(s) de rendimento(s), conforme a sua categoria profissional ou dos 

integrantes de seu grupo familiar: 

 

a - Assalariado: 

1) cópia dos 3 últimos contracheques ou declaração salarial em papel timbrado com 

carimbo contendo CNPJ da empresa e informação da renda bruta dos três últimos 

meses. 
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b - Autônomos e profissionais liberais (aqueles que possuem profissões 

regulamentadas e/ou trabalho que recolhem contribuição para a Previdência 

Social): 

1) Declaração Comprobatória de Rendimentos - DECORE, dos três últimos meses, 

feita por um contador regularmente inscrito no CRC; 

2) Cópia da Última Guia de Recolhimento do INSS. 

 

c -Economia informal (aquele que faz “bico”, trabalho ocasional ou trabalha sem 

carteira assinada. Alguns exemplos podem ser diarista e pedreiro):  
1) Declaração Pessoal, constando a atividade exercida e o rendimento mensal (modelo 

fornecido no ANEXO IV), atestada por 2 testemunhas (não parentes) devidamente 

identificadas (CPF, identidade e telefone de contato). 

 

d - Agricultor, parceiro ou arrendatário rural: 
1) Cópia do Cadastro do Imóvel Rural - DP ou do INCRA (Ministério da 

Agricultura); 

2) Demonstrativo de fornecimento de produção agrícola dado por cooperativa ou 

sindicato; 

 

e - Empresário, microempresário e comerciante formal: 
1) Além da cópia da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), já 

solicitada acima, apresentar também cópia da Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica (IRPJ) dos dois últimos anos; 

2) Cópia do CNPJ e contrato social ou ficha de firma individual; 

3) Declaração com o carimbo do CNPJ da empresa ou firma comercial, onde conste o 

tipo de atividade e os rendimentos mensais; 

4) Cópia da Última guia de recolhimento do INSS; 

5) Pró-labore dos últimos 3 meses contendo a renda bruta; 

 

f - Aposentado e/ou pensionista e/ou em auxílio-doença: 

1) cópia do último comprovante do benefício de órgão previdenciário privado ou 

público em que conste o nome, o número do benefício e o valor. 

 

g - Desempregado ou do lar: 

1) Declaração pessoal, constando que não exerce nenhuma atividade esporádica 

(modelo fornecido ANEXO V), atestada por 2 testemunhas (não parentes) 

devidamente identificadas (CPF, identidade e telefone de contato); 

2) Cópia dos comprovante de recebimento de seguro-desemprego. SE RECEBER 

 

* OUTRAS DOCUMENTAÇÕES: SE DECLARAR RECEBER 
1) Cópia dos dois últimos comprovantes de recibo de pensão alimentícia; 

2) Cópia do comprovante de recebimento de benefício social: BPC, bolsa-família ou 

outro. 

C – DESPESAS (aquelas que possuir e declarar no formulário): 
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a – Moradia: 
1) Cópia do Contrato de locação e/ou comprovante de pagamento do aluguel, 

condomínio ou financiamento da casa própria com recibo de pagamento do último 

mês; 

2) Se o candidato é residente em república deve apresentar cópia: contrato de 

locação, declaração que reside em república identificando os moradores, recibo de 

aluguel, conta de luz, água, telefone, condomínio e IPTU; 

3) Se o candidato é residente em pensão, hotel e similar (residência familiar de 

não parentes mediante pagamento de aluguel) deve apresentar cópia do recibo do 

aluguel constando endereço, valor do aluguel e identificação do proprietário 

responsável pela pensão ou similar. 

 

b – Instrução:  
SE HOUVER: Cópia do comprovante de pagamento de mensalidades escolares, de 

bolsa de estudo ou crédito educativo referente ao último mês de pagamento de todos 

os membros do grupo familiar que apresentam despesas com instrução. Inclui-se nesta 

despesa comprovação com cursos regulares, inclusive superior e com cursos de 

idioma e profissionalizantes. 

 

c – Saúde: 
1) No caso de membro do grupo familiar ou candidato ser portador de doença grave, 

apresentar cópia do laudo médico e cópia de receitas de medicamentos que 

comprovem a existência da doença e as notas ficais de compra dos medicamentos que 

não são disponibilizados pelo SUS. 

2) No caso de possuir plano de saúde apresentar a cópia do boleto e/ou similar que 

comprove a despesa com plano de saúde. 

 

OUTRAS DOCUMENTAÇÕES: SE DECLARAR PAGAR:  
– Cópia dos dois últimos comprovantes de pagamento de pensão alimentícia. 
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ANEXO III 

                                              QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
 

ORIENTAÇÕES:  

A PARTIR DA SUA NECESSIDADE, MARQUE DE 1 A 4 SOMENTE AS BOLSAS/AUXÍLIOS 

PARA OS QUAIS VOCÊ DESEJA CONCORRER:  

(  ) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  

(  ) AUXÍLIO TRANSPORTE  

(  ) AUXÍLIO MORADIA  

(  ) AUXÍLIO N.E.E. (apenas para deficientes e/ou pessoas com necessidades cognitivas especiais) 

(  ) BOLSA PERMANÊNCIA IFF 

Prezado(a) Estudante,  

No espaço abaixo você deverá escrever as principais razões/motivos pelos quais você deve receber o(s) 

benefício(s) acima. Relate o que considera importante para sua permanência e êxito escolar e como tais 

benefícios poderão auxiliar nos seus estudos. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

1) IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

1.1. Nome Completo:_______________________________________________________________ 

1.2. Idade: __________ 1.3. Data de Nascimento: ____/____/______   

1.4. Sexo:  a) (   ) Masc.   b) (   ) Fem.  

1.5. Estado Civil:  

a) ( ) solteiro  b) ( ) casado  c) ( ) separado  d) ( ) viúvo  e) ( ) união estável 

1.6. Possui dependente (filhos):  a) ( ) Não.  b) ( ) Sim - Quantos: ________  

1.7. Você se considera:  

a) ( ) branco  b) ( ) preto  c)( )pardo  d)( ) indígena  e)( ) amarelo   
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1.8. a) Telefone fixo do aluno: ( )______________  b) Celular do aluno: ( )_______________ 

b) Celular do responsável: (   )_______________ 

1.9. Endereço  

a) Endereço principal (endereço da família) 

Rua: __________________________________________ Nº: ______ Complemento: ________ 

Bairro: _______________________________ Cidade: _____________________ UF: _______  

Ponto de referência: ____________________________________________________________ 

* Se for de outro estado, cidade ou distrito e não esteja morando no endereço acima durante os 

dias de aula, informe seu endereço complementar abaixo:  

b) Endereço complementar (república, pensão, casa alugada para estudar):  

Rua: __________________________________________ Nº: ______ Complemento: ________ 

Bairro: _______________________________ Cidade: _____________________ UF: _______  

Ponto de referência: ____________________________________________________________ 

 

2) DADOS REFERENTES AO CURSO 
 

2.1. Curso: _________________________________________________________________ 

2.2. Período:____________________ 2.3.Turno:____________________________________ 

2.4. Ano de Ingresso: __________________ 2.5. Previsão de Término:___________________ 

2.6. Foi aprovado pelo sistema de reserva de vagas (cotas):  a) (    ) Sim    b) (    ) Não 

 

 

3) IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA FAMÍLIA 

 

3.  Tabela de identificação 

 

Nº Nome Parentesco Idade Escolaridade 

 

 

Analfabeto 

 

Fundamental 

 

Médio 

 

Superior 

 

Pós-graduado 

Estabelecimento 

de ensino 

 

Escola pública  

 

Escola particular 

com bolsa  

 

Parte em escola 

pública e parte 

em particular 

 

Escola particular  

Profissão Situação de 

trabalho 

 

Desempregado há 

mais de um ano  

 

Desempregado há 

menos de um ano  

 

Trabalhador informal  

 

Autônomo  

 

Microeempreendedor 

Salário 
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Empresário 

 

Agricultor  

 

Trabalho Formal 

(carteira ou vínculo 

público)  

 

1  Candidato       

2         

3         

4         

5         

6         

 
 
 
 
 
 
4) IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA FAMÍLIA COM DOÊNÇAS CRÔNICAS OU 

DEFICIÊNCIA (INCLUSIVE VOCÊ) 
 

4.1. Tabela de identificação 

 

 

Nome Grau de 

parentesco 
Qual deficiência ou 

Doença 
Toma alguma 

medicação  
Necessita de 

alimentação 

especial 

Incapacidade 

para o trabalho 

 

Sim 
 

Não 
 

Sim 
 

Não 
 

Sim 
 

Não 
 

 

Candidato        
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4.2. Caso algum dos membros citados acima utilize medicações ou necessite de alimentação 

especial, cite abaixo quais são os medicamentos utilizados e a alimentação necessária: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5) DESPESAS REGULARES  

 

 

 

6) RESIDÊNCIA: 

 

6.1. A situação da casa onde sua família reside (endereço principal) é:  

a) (    ) Alugada – Informe o preço do aluguel R$ _____________________; 

b) (    ) Própria em pagamento (financiada); 

c) (    ) Cedido/Emprestado. Por quem? _______________________________________; 

d) (    ) Própria quitada. 

 

6.2. Se você reside em área rural, qual a principal atividade da propriedade rural:  
 

a) (   ) Apenas moradia; 

b) (   )  Plantação/criação para subsistência; 

c) (   ) Plantação/criação em pequena escala para vender; 

d) (   ) Plantação/criação em grande escala para vender. 

 

 

7) TRANSPORTE 

 

4.1. Quanto tempo que leva da sua residência ao IFF: ___________________ 

4.2. De maneira você costuma vir para o IFF? 

a) ( ) De carro 
b) ( ) De ônibus 
c) ( ) De lotação 
d) ( ) De bicicleta 
e) ( ) A pé 

 

8) BOLSAS OFERECIDAS PELA INSTITUIÇÃO 

 

8.1. Você já recebe alguma bolsa no IFF? 

Prestação da Casa Própria ou 

Aluguel 

Sim/Não TV a cabo Sim/Não 

Condomínio Sim/Não Plano de Saúde Sim/Não 

Pagamento de Pensão 

Alimentícia 

Sim/Não Consórcios Sim/Não 

Telefone Sim/Não Consultas particulares (dentista, médico, 

etc.) 

Sim/Não 

Água Sim/Não IPVA (imposto de carro ou moto) Sim/Não 

Luz Sim/Não Empregada doméstica Sim/Não 

Internet Sim/Não Empréstimos Sim/Não 

Mensalidade Escolar Sim/Não Outro: Sim/Não 
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a) ( ) Sim b) ( ) Não 

 

 

8.2. Caso receba alguma bolsa, marque as modalidades abaixo: 
 

(  ) Auxílio de Moradia 

(  ) Auxílio de Transporte 

(  ) Auxílio alimentação 

(  ) Auxílio para aquisição de tecnologias assistivas 

(  ) Bolsa de apoio ao ensino 

(  ) Bolsa Permanência MEC 

(  ) Bolsa de Apoio Tecnológico e profissional 

(  ) Bolsa de Monitoria 

(  ) Bolsa de Iniciação Cientifica 

(  ) Bolsa de Extensão 

(  ) Bolsa Atleta 

(  ) Bolsa de Arte e Cultura 

(  ) Bolsa PROEJA 

(  ) Outra _______________________________ 

 

 

 

 

Declaro sob as penalidades da Lei (ART.299 do Código Penal), que as declarações supracitadas 

correspondem à verdade e estou ciente de que a constatação de fraude ou omissão nas informações 

declaradas poderá acarretar o indeferimento da Habilitação no Programa de Assistência Estudantil e 

eventuais benefícios ofertados pelos campus  do IFF. 

 

 

__________________________, _______ de ________________ de ________. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Estudante 

 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável legal (menores de 18 anos) 
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ANEXO IV 

Declaração de Atividade de Economia Informal (“Bico”) 

 

OBS: todo trabalho que não é legalizado, não paga imposto, não recolhe taxas. 

Exemplos: camelôs, vendedores ambulantes, costureiras, artesãos, faxineiros, etc. 

 

Eu__________________________________________________________________,   

________________ (nacionalidade), ____________(estado civil), inscrito no CPF 

sob n°________________ e no RG n° ________________________, declaro, para 

fins de solicitação do Programa de Assistência Estudantil do IFF– Campus Avançado 

MARICÁ, que exerço a atividade de 

_____________________________________________________________________

recebendo a quantia de R$ ___________ 

(_______________________________________________________) mensal. 

 

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem 

como atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime 

"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou 

nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de 

prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante".  

Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de 

informações resultará nas penalidades cabíveis. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais. 

 

___________________, ________ de ____________ de 2015. 

   (localidade)                    (dia)               (mês)                       

 

                                                _________________________________________ 

                                                                               (Assinatura) 

Testemunhas (Não parente): 

_______________________________________________________ 

(assinatura) 

Nome: 

RG: 

Tel: cel: 

 

_______________________________________________________ 

(assinatura) 

Nome: 

RG: 

Tel: cel: 
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ANEXO V 

Declaração de Não Atividade 

 

OBS. declaração de que não trabalha (não faz “bicos”), de que não realiza atividade 

que gera renda. 

 

Eu__________________________________________________________________,   

________________ (nacionalidade), ____________(estado civil), inscrito no CPF 

sob n°________________ e no RG n° ________________________, declaro, para 

fins de solicitação do Programa de Assistência Estudantil do IFF– Campus Avançado 

MARICÁ, que não exerço nenhuma atividade remunerada. 

 

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem 

como atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime 

"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou 

nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de 

prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante".  

Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de 

informações resultará nas penalidades cabíveis. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais. 

 

___________________, ________ de ____________ de 2015. 

  (localidade)                        (dia)                 (mês)                         

 

 

                                                _________________________________________ 

                                                                               (Assinatura) 

 

 

Testemunhas (Não parente): 

 

______________________________________________________ 

(assinatura) 

Nome: 

RG: 

Tel: cel: 

 

_______________________________________________________ 

(assinatura) 

Nome: 

RG: 

Tel: cel: 

A 


