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EDITAL INTERNO Nº 03 DE 16 DE OUTUBRO DE 2015  

INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO 

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

UNIDADE DE FORMAÇÃO DE CORDEIRO 

CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

MODALIDADE: BOLSA PERMANÊNCIA E AUXÍLIO TRANSPORTE 

 

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA FLUMINENSE – CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria n.º 094 de 17 de fevereiro de 2014, 

publicada no DOU de 18 de fevereiro de 2014, e em conformidade com a tipificação do 

Programa da Assistência Estudantil do Instituto Federal Fluminense, aprovado em 14 de 

abril de 2015 pelo Colégio de Dirigentes desta instituição e de acordo com o Plano Nacional 

de Assistência Estudantil – PNAES, Decreto n° 7.234/2010 da Presidência da República, 

torna público que estarão abertas as inscrições, no período de 19 a 26 de outubro de 2015, 

para inserção na Assistência Estudantil nas modalidades de Bolsa Permanência e Auxílio 

Transporte, observadas as normas e instruções estabelecidas neste Edital. 

 

TÍTULO I – DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

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

modalidade presencial em curso Técnico de Nível Médio em Mecânica na Unidade de 

Formação – Cordeiro, tendo como objetivos e finalidades: 

I- Contribuir para as condições de acesso, permanência e conclusão do curso dos 

estudantes, contribuindo para o enfrentamento das desigualdades sociais e territoriais; 

II- Possibilitar a garantia de rendimento financeiro para que os estudantes possam custear 

os gastos regulares com transporte e demais necessidades para sua manutenção e 

conclusão do curso; 

III- Assegurar aos estudantes igualdade de oportunidades no exercício das atividades 

acadêmicas; 

IV- Consolidar o apoio à formação acadêmica integral;  

V- Reduzir as taxas de infrequência, retenção e evasão; 

VI- Promover a inclusão social pela educação, articulada com as demais políticas públicas; 
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VII- Promover o rendimento acadêmico dos estudantes inseridos no programa por meio de 

ações complementares de acompanhamento social, psicológico, acadêmico e de saúde. 

 

TÍTULO II – DO PÚBLICO-ALVO 

Art. 2º Estudantes regularmente matriculados e frequentando Curso Técnico de Nível Médio 

em Mecânica na Unidade de Formação – Cordeiro, ação extensionista do campus Santo 

Antônio de Pádua, na modalidade presencial na forma concomitante, do IFFluminense 

selecionados a partir do estudo da realidade socioeconômica, que tem como parâmetro o 

item 2.3 do “Programa de Assistência Estudantil do IFFluminense”. 

 

Art. 3º Em relação aos critérios para se definir os discentes que serão público prioritário 

das ações de assistência estudantil, o PNAES (Decreto n°7.234/2010 da Presidência da 

República) estabelece em seu Art. 5º os “estudantes oriundos da rede pública de 

educação básica e com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem 

prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior”. Não 

obstante, importa destacar que o termo “prioritariamente” refere-se exatamente a dar 

atendimento primeiro, “acima de”, “antes de”. O disposto aplica-se a todos os cursos 

(superiores ou não) dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, como 

explicitado no art. 4° do mesmo documento normativo. 

 

TÍTULO III – DA DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES DE BOLSAS E DOS 

REQUISITOS 

Art. 4º A Bolsa Permanência e o Auxílio Transporte contemplados neste edital, com seleção 

a partir de estudo da realidade socioeconômica do estudante, compreendem e demandam: 

TIPO DE 

AUXÍLIO 

DESCRIÇÃO REQUISITOS E 

CRITÉRIOS 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

A Bolsa Permanência IFF é um subsídio 

financeiro mensal fornecido aos 

estudantes regularmente matriculados no 

Instituto Federal Fluminense em cursos 

presenciais de nível médio (formação 

Os estudantes deverão preencher 

os seguintes requisitos específicos 

da Bolsa Permanência 

IFFluminense, sem prejuízo dos 

requisitos gerais já descritos neste 
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Bolsa 

Permanência 

IFFluminense 

geral, técnico integrado, técnico 

concomitante e técnico subsequente) e 

superior (cursos de graduação com carga 

horária média inferior a cinco horas 

diárias). Os recursos deverão, 

prioritariamente, ser destinados aos 

estudantes ingressantes pelo sistema de 

cotas ou por ações afirmativas (ambos 

com critérios de renda), seja por meio de 

seleção própria ou pelo SISU. No que 

tange ao recebimento concomitante com 

outras modalidades, o benefício 

supracitado poderá ser acumulado apenas 

com os auxílios (alimentação, transporte, 

moradia) 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. 

documento:   

I – Estar matriculado em curso 

presencial de nível médio 

(formação geral, técnico 

integrado, técnico concomitante e 

técnico subsequente) ou superior 

(cursos de graduação com carga 

horária média inferior a cinco 

horas diárias) que não sejam 

atendidos pela Bolsa Permanência 

MEC; 

II – Não possuir bolsa de Apoio 

Tecnológico; 

III – Ter ao menos um turno 

livre para participação nas 

atividades de acompanhamento 

social e acadêmico definidas 

pela equipe da Assistência 

Estudantil*;  

IV – Não receber qualquer 

modalidade de bolsa que não 

tenha caráter essencialmente 

acadêmico (PIBID, PET, 

Iniciação Científica, Extensão e 

Monitoria). 

 

 

 

 

Auxílio 

Transporte 

O auxílio transporte é um subsídio 

financeiro repassado aos estudantes que 

tenham dificuldades para se deslocar no 

percurso residência/instituição de 

ensino/residência, diário ou semanal, e 

não tenham acesso à gratuidade do passe 

escolar. O auxílio transporte deve atender 

Os estudantes deverão preencher 

os seguintes requisitos específicos 

do auxílio transporte, sem 

prejuízo dos requisitos gerais já 

descritos neste documento:  

I - Não ter condições de acesso 

gratuito garantido por ações 
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estudantes que residam em municípios 

distintos daqueles em que o campus do 

IFF está localizado ou estudantes que 

residam em áreas de difícil 

deslocamento/acesso dentro do mesmo 

município do campus. 

provenientes de iniciativas 

públicas municipais ou estaduais; 

II – Residir em área de difícil 

deslocamento/acesso dentro do 

mesmo município em que o 

campus do IFF está localizado;  

III – Residir em município 

distinto daquele em que o campus 

do IFF está localizado.   

*As atividades de acompanhamento serão definidas em conjunto com a Equipe da Assistência Estudantil do 

campus e em conformidade com as especificidades da Unidade de Formação de Cordeiro. 

 

Art. 5º São requisitos básicos para a modalidade de Bolsa Permanência e Auxílio Transporte 

deste Edital: 

I. Estar regularmente matriculado e frequentando o Curso Técnico de Nível Médio em 

Mecânica na Unidade de Formação – Cordeiro na modalidade concomitante presencial 

do IFFluminense campus Santo Antônio de Pádua; 

II. Possuir, prioritariamente, renda bruta familiar per capita não superior a 1,5 (um e 

meio) salário mínimo; 

III. Receber parecer técnico favorável do Serviço Social do Instituto Federal Fluminense, 

após avaliação/estudo socioeconômico realizado por assistente social habilitado; 

IV. Não possuir retenção por mais de dois semestres do tempo regulamentar de curso, no 

caso de discentes matriculados nos cursos de graduação, técnico (concomitante ou 

subsequente) ou qualquer outro em regime semestral;; 

V. Não ultrapassar, considerando o somatório de recursos percebidos em bolsas e auxílios 

das mais diversas modalidades (de assistência ou acadêmicas), o valor mensal 

equivalente a 1,5 (um e meio) salário mínimo; 

VI. Não ter sido reprovado por falta no último semestre letivo; 

VII. Ter, no mínimo, 75% de frequência em todas as atividades referentes ao curso 

matriculado; 

VIII. Participar de todas as atividades de acompanhamento (monitorias inclusive) definidas 

pela Coordenação de Assistência Estudantil - CAE ou setor equivalente, especialmente 

quando forem identificados problemas de saúde ou reprovações por nota; 
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IX. Ler e assinar o Termo de Compromisso do Auxílio. No caso de estudante menor de 18 

anos, o referido termo deverá ser assinado pelo responsável legal; 

X. Informar à Assistência Estudantil do campus a inclusão ou recebimento de qualquer 

nova modalidade de benefício adquirida (extensão, pesquisa, monitoria, auxílios, 

permanência, apoio tecnológico, dentre outras); 

XI. Não cometer ato indisciplinar grave ou gravíssimo, ato infracional ou criminal 

previstos na Norma de Convivência do campus Santo Antônio de Pádua do corpo 

discente do IFFluminense, Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e no 

Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal); 

XII. PREENCHER E ENTREGAR os documentos exigidos, NO PRAZO estabelecido 

neste Edital. 

 

TÍTULO IV. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

I. Art. 6º Os estudantes que desejarem concorrer aos benefícios disponíveis neste Edital 

DEVERÃO cumprir as etapas do processo seletivo conforme descrito abaixo: 

Preenchimento de questionário socioeconômico de inscrição online no período de 

19/10/2015 (8:00 h) à 26/10/2015 (23:59 h). É necessário possuir correio eletrônico 

(e-mail) do gmail para realizar a inscrição. Endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/1fFZxkMLNknnDdxzIb303bkoohlC3qIcaoyXlv1

-kG_8/viewform  

II. Entrega da documentação (Anexo II) no período de 19/10/2015 à 27/10/2015 (13:30 h 

às 21:00 h) no endereço Unidade de Formação - Cordeiro, Avenida Presidente Vargas, 

s/nº, Centro, Cordeiro/RJ; 

III. NÃO SERÃO ACEITOS INSCRIÇÕES ONLINE APÓS OS DIAS E 

HORÁRIOS ESTABELECIDOS E NEM A ENTREGA DE DOCUMENTOS 

SEM A INSCRIÇÃO; 

IV. Comparecimento na entrevista marcada pelo Serviço Social, quando necessário, nos 

dias estipulados pelo Serviço Social entre 26/10/2015 e 05/11/2015. Será divulgado o 

nome do aluno, dia e horário da entrevista. O NÃO COMPARECIMENTO À 

ENTREVISTA ACARRETARÁ NA ELIMINAÇÃO DO CANDITADO NO 

PROCESSO. 

V. Visita domiciliar do Serviço Social, quando necessário. 

https://docs.google.com/forms/d/1fFZxkMLNknnDdxzIb303bkoohlC3qIcaoyXlv1-kG_8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1fFZxkMLNknnDdxzIb303bkoohlC3qIcaoyXlv1-kG_8/viewform


 
 

6 
 

 

Art. 7º O estudante candidato deverá preencher, devidamente o questionário 

socioeconômico, através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1fFZxkMLNknnDdxzIb303bkoohlC3qIcaoyXlv1-

kG_8/viewform  

ATENÇÃO AO RESPONDER O QUESTIONÁRIO, pois não tem como retificar, ou 

seja, será preenchido uma única vez. Caso os alunos tiverem dúvidas poderão procurar 

orientações no setor da Assistência Estudantil no campus Santo Antônio de Pádua através do 

telefone (22) 38539653, com a Direção da Unidade de Formação de Cordeiro ou enviar as 

dúvidas pelo endereço eletrônico assistência.estudantil.padua@iff.edu.br .  

 

Art. 8º TODOS os documentos comprobatórios exigidos (Anexo II), deverão ser entregues 

em ENVEPOLE LACRADO constando os seguintes dados: PROGRAMA DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – 2015 e NOME COMPLETO, dentro do período de 

inscrição, conforme Cronograma (Anexo I). NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS 

ENTREGUES FORA DO PRAZO DE INSCRIÇÃO. 

 

TÍTULO V – DO ESTUDO SOCIOECONÔMICO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

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

I. 1ª etapa: Preenchimento do formulário online e entrega dos documentos (Anexo II); 

II. 2ª etapa: Análise da documentação exigida; 

III. 2ª etapa: Reunião, quando necessário; 

IV. 3ª etapa: Entrevista, quando necessário; 

V. 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, quando necessário, 

conforme Cronograma (Anexo I). 

 

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

automaticamente eliminado do processo seletivo. 

https://docs.google.com/forms/d/1fFZxkMLNknnDdxzIb303bkoohlC3qIcaoyXlv1-kG_8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1fFZxkMLNknnDdxzIb303bkoohlC3qIcaoyXlv1-kG_8/viewform
mailto:assistência.estudantil.padua@iff.edu.br
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Art. 12 A análise socioeconômica será realizada mediante critérios e procedimentos 

estabelecidos em acordo com o item 2.3 do “Programa de Assistência Estudantil do 

IFFluminense” e Art. 5º deste Edital, além dos requisitos específicos elencados no quadro do 

Art. 4º deste Edital. 

 

Art. 13 A aferição da renda per capita será feita através de análise socioeconômica, na qual 

a Assistente Social devidamente habilitada levará em conta todos os indicadores sociais, 

econômicos e familiares dos estudantes solicitantes, tais como: 

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. 

VI - 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; 

VII - 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; 

VIII – 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 IFFluminense, assim como de Parecer Social emitido pelo/a Assistente 

Social (Art. 5º da Lei 8662/93). 



 
 

8 
 

 

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

I. Ser participante de programas sociais do governo; 

II. Ser oriundo da rede pública de educação básica; 

III. Residência familiar mais distante da Unidade de Formação – Cordeiro. 

 

Art. 16 Serão disponibilizadas duas listagens, sendo: alunos Classificados Bolsa 

Permanência IFFluminense e alunos Classificados Auxílio Transporte. Os candidatos serão 

classificados de acordo com os resultados obtidos na realização das etapas previstas 

considerando os critérios socioeconômicos.  

 

Art. 17  A classificação se dará através de concorrência de acordo com a inscrição do 

candidato. O candidato poderá concorrer em uma modalidade apenas ou nas duas. Contudo, 

sua classificação se dará em cada modalidade específica, podendo ter sua inscrição aceita em 

um e indeferido no outro benefício. O estudante que for beneficiado em quaisquer destes 

poderão concorrer aos demais programas ofertados ao longo do período letivo, conforme 

especificado no Art. 4º. 

 

TÍTULO VII - DOS RECURSOS 

Art. 18 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 um Relatório 

(em duas vias) desenvolvido pelo próprio candidato ou responsável contendo as 

justificativas cabíveis; 

b) O requerimento do recurso deverá ser entregue no endereço Unidade de Formação - 

Cordeiro, Avenida Presidente Vargas, s/nº, Centro, Cordeiro/RJ, das 13:30 h às 21:00 h, 

conforme cronograma (Anexo I) no presente Edital; 

c) Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, que será analisado pela 

Assistente Social e Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, será publicada nova lista de 

classificados, caso haja alteração decorrente do provimento de algum recurso. 
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TÍTULO VIII - DA CONCESSÃO DAS BOLSAS 

Art. 19  O aluno selecionado deverá assinar, junto à Assistência Estudantil 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. 20  Na data de assinatura do Termo de Compromisso, o aluno, que fizer jus a Bolsa 

Permanência IFFluminense e ao Auxílio Transporte, 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 pagamento, 

de acordo com a especificidade da bolsa. NÃO É PERMITIDA CONTA POUPANÇA. 

 

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 e Auxílio, tendo em vista o tempo para o término de 

vigência da mesma. 

 

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

Art. 22 As vagas e os valores dos respectivos benefícios contempladas neste Edital são: 

 

TIPOS DE 

BENEFÍCIOS 

QUANTIDADE 

 

VALOR DO BENEFÍCIO 

AUXÍLIO 

TRANSPORTE   

 

25 

 

R$ 132,00 

 (cento e trinta e dois reais) 

BOLSA 

PERMANÊNCIA 

 

15 

 

R$ 400,00 

(quatrocentos reais) 
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Art. 23 A Bolsa Permanência, conforme prevê o “Programa de Assistência Estudantil do 

IFFluminense” no item 2.1 terá vigência por dois semestres iniciando em novembro/2015 

com o término em agosto/2016 e até que se mantenham todos os critérios de elegibilidade 

previstos neste Edital ao aluno beneficiário durante este período. 

 

Art. 24 O Auxílio Transporte, conforme prevê o “Programa de Assistência Estudantil do 

IFFluminense” no item 2.1 terá vigência por dois semestres iniciando em novembro/2015 

com término em agosto/2016 e até que se mantenham todos os critérios de elegibilidade 

previstos neste Edital ao aluno beneficiário durante este período.  

 

Art. 25 Todos os alunos beneficiários terão que se inscrever novamente, quando for lançado 

os Editais, para concorrer no próximo semestre. 

  

TÍTULO X - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Art. 26 O resultado final, após as etapas previstas neste Edital, será divulgado pela 

Assistência Estudantil através da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do campus Santo 

Antônio de Pádua contendo a relação dos alunos seguido da condição de CONCEDIDO ou 

NÃO CONCEDIDO. 

 

Art. 27 O candidato poderá concorrer em uma modalidade apenas ou nas duas. Contudo, sua 

classificação se dará em cada modalidade específica, podendo ter sua inscrição aceita em um 

e indeferido no outro benefício. Serão lançadas duas listagens, sendo: Bolsa Permanência e a 

outra Auxílio Transporte. 

 

Art. 28  Cabe ao candidato acompanhar os resultados do processo, bem como tomar as 

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

 

TÍTULO XI - DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES  

SELECIONADOS 

Art. 29 Os estudantes contemplados pelo presente Edital serão acompanhados e terão que 

atender todos os requisitos dispostos neste. As atividades de acompanhamento serão 

amplamente divulgadas para os alunos, sendo enviado por meio do endereço eletrônico (e-

mail) assistência.estudantil.padua@iff.edu.br e definidas em conjunto com a equipe que 

mailto:assistência.estudantil.padua@iff.edu.br
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compõe o quadro da Coordenação de Assistência Estudantil do campus de Santo Antônio de 

Pádua e direção e professores da Unidade de Formação de Cordeiro 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, 

infrequência e de retenções sejam gradativamente reduzidos. 

 

TÍTULO XII - DO DESLIGAMENTO DAS BOLSAS 

Art. 30 O estudante perderá os benefícios se: 

a) apresentar frequência inferior a 75% durante cada semestre do ano letivo de 2015 e 2016; 

b) quando for considerado infrequente (observado a frequência de 75%) através do 

acompanhamento trimestral enviado pelo Registro Acadêmico ou pela Ficha de 

Acompanhamento Pedagógico do Bolsista; 

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

d) trancar matrícula; 

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

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

f) não participar de todas as atividades de acompanhamento (monitorias inclusive) definidas 

pela Coordenação de Assistência Estudantil - CAE ou setor equivalente; 

g) cometer ato indisciplinar grave ou gravíssimo, ato infracional ou criminal previstos na 

Norma de Convivência do campus Santo Antônio de Pádua do corpo discente do 

IFFluminense, Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e no Decreto-Lei nº 

2.848/40 (Código Penal); 

h) não atender aos critérios estabelecidos no Art. 5º incisos IV, V, VI, VIII, X e XI, 

prioritariamente. 

 

Art. 31 O estudante deverá comunicar à Assistência Estudantil quaisquer alterações em sua 

realidade socioeconômica. 

 

Art. 32 Em caso de desligamento da bolsa ou desistência, o estudante deverá comparecer à 

Assistência Estudantil para assinar o Termo de Desligamento da Bolsa e Auxílio. 
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TÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 33 A concessão do benefício se dará mediante disponibilidade financeira orçamentária. 

 

Art. 34 Para nova convocação deverá ser observada a ordem de classificação de cada tipo do 

benefício e relação e o novo convocado deverá cumprir o período restante deste conforme 

definido neste edital. 

 

Art. 35  O correto preenchimento do Formulário Socioeconômico e os dados fornecidos 

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

comprobatória requerida. 

 

Art. 36 Será realizado no dia 20/10/2015 na parte da tarde e na parte da noite na sala de 

aula na Unidade de Formação de Cordeiro, Palestra para divulgação deste Edital e demais 

orientações pertinentes às dúvidas dos discentes que queiram participar do processo seletivo 

deste.  

 

Art. 37 Em caso de dúvidas posteriores, o candidato poderá recorrer pessoalmente à 

Assistência Estudantil, dentro do período de inscrição previsto neste Edital ou pelo endereço 

eletrônico assistência.estudantil.padua@iff.edu.br . 

 

Art. 38 A Assistente Social, responsável pelo Processo Seletivo da Bolsa Permanência e do 

Auxílio Transporte, reserva o direito de verificar as informações e documentação 

apresentadas, por meio de diversos instrumentos, como entrevista, visita domiciliar, entre 

outros, podendo rever o auxílio concedido em qualquer momento na vigência deste edital. 

 

Art. 39 Declarações falsas ou omissão da verdade implicarão na desclassificação automática 

do candidato. 

 

Art. 40 O estudante que for desligado do Auxílio Transporte e Bolsa Permanência 

IFFluminense, conforme Art.30 alíneas “a”, “b”, “e” , “f” e “g” ficará IMPEDIDO de 

participar de outra seleção do Programa de Assistência Estudantil no decorrer do próximo 

semestre do ano letivo de 2016. 

mailto:assistência.estudantil.padua@iff.edu.br
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Art. 41 Mediante demanda comprovada após análise socioeconômica, as vagas 

disponibilizadas no Art. 22º poderão ser ampliadas de acordo com a disponibilidade 

orçamentária do IFFluminense campus Santo Antônio de Pádua. 

 

Art. 42 O IFFluminense, por meio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

juntamente com a Direção Geral, com a Direção de Ensino e a Assistência Estudantil do 

campus de Santo Antônio de Pádua resolverá os casos omissos e situações não previstas no 

presente Edital. 

 

                                           Santo Antônio de Pádua, 16 de outubro de 2015. 

 

 

Carlos Alberto Fernandes Henriques 

Diretor Geral 

(Original Assinado) 

 

 

 

Arthur Rezende da Silva 

Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(Original Assinado) 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES 

 

DATAS 

Publicação do Edital Interno 03/2015 16 de outubro de 2015 

Divulgação do Edital na Unidade de 

Formação – Cordeiro 

20 de outubro de 2015 

Inscrição online  19 de outubro de 2015 (início às 8:00) à 

26 de outubro de 2015 (até às 23:59 h) 

Entrega dos documentos na Unidade de 

Formação – Cordeiro 

19 de outubro de 2015 (13:30 às 21:00) 

27 de outubro de 2015 (13:30 às 21:00) 

Avaliação da documentação  

Comprobatória 

28 de outubro de 2015 à 

05 de novembro de 2015 

Entrevista, se necessário (reunião e visita 

domiciliar, se necessário) 

29 de outubro de 2015 à 

05 de novembro de 2015 

Divulgação das relações dos estudantes 

Selecionados em cada modalidade e 

regularização de pendências, caso 

ocorram. 

 

06 de novembro de 2015 

Período para solicitação de recursos - 09 de novembro de 2015 (13:30 às 21:00) 

Divulgação da lista dos selecionados  

após recurso 

11 de novembro de 2015 

 Período para assinatura do Termo de 

Compromisso e entrega do número da 

conta corrente em nome do aluno 
 

 

12 de novembro de 2015 (13:30 às 21:00)  

13 de novembro de 2015 (13:30 às 21:00) 
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ANEXO II 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO NA BOLSA 

PERMANÊNCIA IFFLUMINENSE E NA MODALIDADE DE AUXÍLIO 

TRANSPORTE 

 

A – IDENTIFICAÇÃO (PARA TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA, INCLUSIVE 

O ALUNO) 

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; 

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

responsáveis ou do próprio candidato, se for o caso; 

IV) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais ou responsáveis falecidos; 

IV) Comprovante de residência (conta de luz ou água) 

 

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/index.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, 

página com o registro do último contrato de trabalho e a 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: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp
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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. 

 

b - Autônomos e profissionais liberais (aqueles que possuem profissões regulamentadas 

e/ou trabalho que recolhem contribuição para a Previdência Social. Exemplos: 

médicos, odontólogos, psicólogos, contador, advogado, etc.): 

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

carteira assinada. Alguns exemplos podem ser diarista e pedreiro): 

1) Além da cópia da carteira de trabalho, já solicitada acima, apresentar também Declaração 

Pessoal, constando a atividade exercida e o rendimento mensal (modelo fornecido no 

ANEXO III), 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; 
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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 IV), 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 

 

h – Pensão alimentícia e/ou beneficiário da Assistência Social: 

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): 

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. 

4) Se a família reside em casa cedida, deverá apresentar Declaração de Cessão assinada pelo 

proprietário do imóvel. 

b – Instrução: SE HOUVER:  

1) 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. 
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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. 

 

d – Pensão alimentícia: 

– Cópia dos dois últimos comprovantes de pagamento de pensão alimentícia. 

- Declaração que recebe pensão alimentícia assinada pelo responsável que paga. Exemplo: 

se for o pai quem paga a pensão, a declaração deverá ser assinada por ele. 

 

ATENÇÃO 

A qualquer tempo poderá ser solicitada vista aos documentos originais para 

conferência com as cópias apresentadas.  

Observação: O Serviço Social poderá solicitar quaisquer outros documentos a mais 

que julgar necessário para análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

ANEXO III 

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 Santo Antônio de Pádua, 

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 IV 

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 Santo Antônio de Pádua, 

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: 
 


