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EDITAL INTERNO Nº 04/2018 - RENOVAÇÃO NOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE 

ATENÇÃO PRIMÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFES 

CAMPUS ARACRUZ 

 

 O Diretor Geral do Campus Aracruz do Instituto Federal do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais e, de acordo com as disposições da legislação pertinente, torna pública as 

inscrições para o Processo Seletivo Simplificado dos Programas Específicos de Atenção Primária 

da Política de Assistência Estudantil do Ifes – Programas de Auxílio Alimentação, Auxílio 

Moradia e Auxílio Transporte, conforme condições a seguir: 

 

1. PÚBLICO-ALVO 

Estudantes regularmente matriculados no Campus Aracruz, considerando a continuidade do 

vínculo em 2019, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social e que tenham participado 

de um dos Programas Específicos da Assistência Estudantil em 2018.  

 

2. DOS PROGRAMAS 

2.1 PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: Destina-se a subsidiar alimentação aos 

estudantes através de auxílio financeiro. 

2.1.1 O valor do auxílio poderá ser de 1 a 100% do valor integral do mesmo dependendo 

da análise socioeconômica apresentada.  

2.1.2 O valor desse auxílio que cada estudante for deferido para receber será fixo 

mensalmente, exceto em caso de indisponibilidade orçamentária.  

 

2.2 PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA: Destina-se a viabilizar condições de 

permanência no curso aos estudantes que residam ou possuam grupo familiar, prioritariamente, 

em local que inviabilize o acesso diário ao Campus, no horário regular das atividades acadêmicas, 

seja pela distância ou pela dificuldade de acesso ao transporte. 

2.2.1 Para os estudantes beneficiados, o valor do auxílio moradia será definido de acordo 

com as despesas comprovadas e a situação orçamentária do campus. 

2.2.2 Os estudantes que forem contemplados com a modalidade de Auxílio Moradia 

deverão comprovar mensalmente o gasto declarado, enviando comprovante de pagamento 

em nome do estudante e/ou responsável para o e-mail 

assistenciaestudantil.cam@gmail.com. 

2.2.3 O valor desse auxílio que cada estudante for deferido para receber será fixo 

mensalmente, exceto em caso de indisponibilidade orçamentária.  

Observação: Estudantes que precisaram mudar de residência para realizar o curso no Campus 

Aracruz terão prioridade na seleção desse auxílio. 

 

2.3 PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE: Destina-se a subsidiar transporte aos 

estudantes através de auxílio financeiro, especificamente àqueles que não possuam gratuidade de 

transporte garantida por ações provenientes de iniciativas públicas e prioritariamente nos casos 

onde houver necessidade de utilizar o transporte diariamente para acesso ao Campus. 
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2.3.1. Para os estudantes beneficiados, o valor do auxílio transporte poderá variar de 

estudante para estudante, considerando-se as despesas comprovadas, a avaliação 

socioeconômica e a disponibilidade orçamentária do Campus.  

2.3.2. Os estudantes que forem contemplados com a modalidade de Auxílio Transporte 

deverão comprovar mensalmente o gasto declarado, enviando comprovante de despesa 

relativa ao mês com transporte para o e-mail assistenciaestudantil.cam@gmail.com. 

2.3.3. Os estudantes que forem contemplados com a modalidade de Auxílio Transporte-

VAN, receberão valores fixos mensalmente, conforme funciona as mensalidades; os 

estudantes que forem contemplados com a modalidade de Auxílio Transporte-passagem, 

terão o Auxílio Transporte de acordo com gasto diário/dias letivos/valor que foi 

selecionado.  

 

 

3. DOS PROCEDIMENTOS DE RENOVAÇÃO: 

Para a renovação os estudantes deverão: 

3.1. Ler atentamente este Edital; 

3.2 Preencher o Formulário de Renovação (ANEXO I); 

3.3. Acrescentar cópia simples das documentações que informem as alterações que ocorreram na 

realidade da família, quando houver, tomando como referência a lista de documentação padrão 

para inscrição; Os documentos deverão estar organizados e não serão devolvidos, ficando 

anexadas à ficha social do estudante; Nos casos onde não houver nenhuma alteração na realidade 

familiar, em relação a entrevista de 2018, não é preciso anexar nenhuma documentação (ANEXO 

II) 

3.4. Nos casos de solicitar Auxílio Transporte ou Moradia, anexar comprovação de despesas com 

os mesmos com vigência compreendendo 2019. Neste caso, caso haja alteração no futuro, o 

estudante poderá entregar alteração em qualquer tempo, tendo seu Auxílio alterado a partir dessa 

atualização; considerar comprovação de acordo com Anexo II; 

3.5. Os estudantes dos CURSOS SUPERIORES, anexar horário individual com 

identificação do estudante, ou seja, seu formulário de renovação deverá ser entregue a partir 

de matrícula; 

3.6 A leitura deste Edital e a entrega correta da documentação são de responsabilidade única e 

exclusiva do estudante; 

Parágrafo Um - Caso o estudante tenha menos do que 18 anos, os documentos deverão ser 

assinados pelos pais ou responsável legal, e deverá ter assinatura reconhecida em cartório; 

Parágrafo Dois - Os documentos deverão ser entregues pessoalmente pelo estudante em envelope 

lacrado e identificado de forma legível contendo o nome e o curso do candidato. A falta de 

documentação implicará o cancelamento da participação do estudante no processo de seleção. 

3.7. Qualquer dúvida, comparecer ao setor de Serviço Social - CAM no horário regular de 

atendimento; 

3.8 O Serviço Social fará acompanhamento dos processos de renovação ao longo de 2019 e caso 

seja necessário, solicitará ao estudante informações complementares; 

3.9 O candidato poderá se inscrever em mais de uma modalidade dos Programas de Assistência 

Estudantil, mas será atendido de acordo com as demandas apresentadas, a avaliação do Serviço 
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Social e a disponibilidade orçamentária do Campus. 

 

3.10. Os prazos para entrega dos documentos de renovação estão na tabela abaixo: 

Curso Período  Local 

Técnicos Integrados ao Ensino 

Médio Química e Mecânica 

03 a 18 de dezembro de 2018 

(não serão aceitos documentos 

após o prazo) 

Sala da CAM em horário de 

atendimento do setor 

Técnico Concomitante em 

Mecânica  

03 a 18 de dezembro de 2018 

(não serão aceitos documentos 

após o prazo) 

Sala da CAM em horário de 

atendimento do setor 

Cursos Superiores 15 a 28 de fevereiro de 2019 

(não serão aceitos documentos 

após o prazo. Prazo diferente 

considerando a necessidade de 

entrega do horário individual) 

Sala da CAM em horário de 

atendimento do setor 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1 O estudante deve estar regularmente matriculado no Ifes Campus Aracruz; 

4.2 O estudante deve cumprir o Item 3 Dos procedimentos; 

4.3. Serão atendidos, prioritariamente, os estudantes em situação de vulnerabilidade social, de 

acordo com a disponibilidade orçamentária do Campus; 

4.4. Os estudantes que apresentarem reprovação por falta em 2018, terão sua renovação avaliadas 

também a partir desse fator; 

 

5. DO RESULTADO 

O Resultado será divulgado nos murais da Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar, por 

meio de número de matrícula (Fevereiro- Cursos técnicos e março-Cursos Superiores) e terá três 

classificações: 

DEFERIDO: classificado para participar do programa e receberá retroativo ao início do período letivo; 

SUPLENTE: classificado para lista de suplência, podendo ou não ser inserido nos Programas, dependendo da 

disponibilidade orçamentária. Caso esses estudantes sejam inseridos, receberão a partir do mês de inserção.  

INDEFERIDO: desclassificado para participar programa por apresentação incompleta de documentos ou perfil não 

prioritário. 

 

 

6. DOS RECURSOS 

Será divulgado após finalização do processo seletivo de 2019 nos murais da CAM. 

 

7. DA DURAÇÃO 

A participação dos estudantes nos programas de auxílio valerá para o ano de 2019 e 2020, desde 

que permaneça vínculo com o campus e que haja disponibilidade orçamentária. 
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8. DO CANCELAMENTO 

Poderá ocorrer nos seguintes casos: 

8.1. Não cumprimento (sem justificativa) dos requisitos dispostos neste edital (cancelamento 

parcial ou total); 

8.2 Término do Programa ou automaticamente no cancelamento da matrícula ou na conclusão ou 

solicitação de trancamento do curso; 

8.3 Omissão, prestação de informações falsas ou incompletas, por parte do estudante, no processo 

de inscrição, seleção e participação nos programas. 

Observação: Estudantes que tiverem o auxílio cancelado somente poderão retornar ao programa 

através da inscrição no próximo edital que o contemple como público-alvo. 

 

09. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 É de inteira responsabilidade do estudante (e de seus responsáveis legais, no caso de 

estudantes menores de 18 anos) as informações prestadas, bem como a autenticidade das cópias 

dos documentos entregues para o processo seletivo dos programas de Assistência Estudantil. Caso 

seja identificada qualquer tipo de falsificação ou omissão de informações, isso implicará em 

penalidades cabíveis, além do ressarcimento dos recursos já recebidos, se necessário. 

9.2 O número de auxílios disponibilizados será definido com base na avaliação feita pela 

Assistente Social através da análise documental e do orçamento disponível para os programas. 

9.3 A Comissão Gestora da Política de Assistência Estudantil do Campus Aracruz reserva-se ao 

direito de resolver os casos omissos e situações não previstas no presente Edital. 

 

 

 

 

Aracruz, 28 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

Leandro Bitti Sant Anna 

Diretora Geral do Campus Aracruz 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO RENOVAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS PAE  

 

NOME DO REQUERENTE:_______________________________________________ 

CURSO:________________________________PERÍODO:___________ TURNO:__________ 

MATRÍCULA:_______________________________TELEFONE:_______________________ 

E-MAIL:_____________________________________________________________________ 

 

RECADASTRO SOLICITO:  

( ) 01 Auxílio Alimentação   ( ) 02 – Auxílio Transporte    ( ) 02 – Auxílio Moradia 

 

Solicito minha participação no edital 04/2018 através da revalidação da última entrevista/análise 

socioeconômica realizada junto ao Serviço Social.  

 

(  ) Declaro que as informações prestadas na ocasião da última entrevista não sofreram alterações 

que implicassem na mudança do perfil socieconômico de meu grupo familiar. 

OU 

(   ) Declaro que houveram algumas alterações nas informações prestadas na ocasião da última 

entrevista, conforme documentos anexos. 

 

Declaro que li e estou ciente e de acordo com o TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE 

para minha adesão ao Programa de Assistência Estudantil. Declaro ainda estar ciente de todas as 

informações contidas no Edital 04/2018 e de meus direitos e deveres nele contido, bem como, que 

as informações prestadas são verídicas, sendo que, tenho consciência da falta que possa estar 

cometendo caso infrinja o artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica) transcrito abaixo: 

“Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração de que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.” 

 

DATA: ___/___/______  

 

_________________________                                       _______________________________  

Assinatura do estudante                                         Assinatura do Responsável (quando                

adolescente)  

Para preenchimento da Equipe da Assistência Estudantil do Campus 

 

PARECER PARCIAL 

Parecer favorável (  )                       Parecer desfavorável (  )                                     Pendência (  ) 

Observação:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

PARECER FINAL 

Deferido (  ) Indeferido (  ) 

Data: ___/___/___ 
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ANEXO II – RENOVAÇÃO 

LISTA DE DOCUMENTOS REFERENCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES QUE MUDARAM, QUANDO NECESSÁRIO 

 

1. Horário individual dos estudantes relativo a 2019/01 para os cursos DE NÍVEL 

SUPERIOR; 

2. Comprovante de Residência da família do último mês. Em caso de residência de aluguel 

(SOMENTE SE HOUVE ALTERAÇÃO):  

-2.1 Contrato de locação, com firma reconhecida em cartório e Recibo de pagamento do 

último mês; 

- 2.2 SOMENTE nos casos onde não houver contrato de aluguel instituído, entregar 

declaração ANEXO II, com firma reconhecida em cartório; 

OBS: O estudante que mudou de endereço em função dos estudos no Campus e que possua 

residência fixa em outro local, também deverá apresentar comprovante de residência da sua 

casa de origem. 

3. Se requerente do Auxílio Transporte: contrato de transporte privado coletivo (van) com 

vigência de 2019 (Caso não tenha ainda, entregar no retorno das aulas); OU, extrato 

comprovante de credito em passe escolar com valor unitário da passagem DE ESTUDANTE  

do último mês de 2018; OU, cópia do cartão de papel do passe de estudante onde tem 

discriminado o valor unitário das passagens do último mês de 2018; ou; passagens de ida e 

de volta, em casos onde não existe possibilidade de cartão passe de estudante do último mês 

de 2018; OU, declaração da empresa de transporte com nome do estudante como usuário e 

valor unitário da passagem para estudante. 

4. Se requerente do Auxílio Moradia, apresentar:  

4.1 contrato de aluguel vigente com assinatura com firma reconhecida em cartório em nome 

do estudante ou do responsável familiar ou em caso de república, do responsável pelo contrato 

da república, com vigência de 2019 (Caso não tenha ainda, entregar no retorno das aulas). 

Neste caso o estudante deverá também apresentar a declaração de república com assinatura 

do responsável pelo contrato reconhecida em cartório; OU 

4.2 SOMENTE em casos onde não houver contrato formal constituído, apresentar 

declaração , E, em caso de morar em república, apresentar também declaração de república;  

5. Certidão de casamento do estudante ou de seus responsáveis. Certidão de óbito de pais 

falecidos, certidão de nascimento dos irmãos dependentes (menores de 16 anos), ou de 

filhos do aluno, tutela, etc. Em caso de separação ou divórcio do aluno ou responsáveis, 
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apresentar certidão de casamento com averbação e/ou protocolo de ação judicial. 

(SOMENTE SE HOUVE ALTERAÇÃO) 

6. Declaração de recebimento ou pagamento de pensão alimentícia não legalizada 

(SOMENTE SE HOUVE ALTERAÇÃO); 

7. Caso algum membro da família faça uso contínuo de alguma medicação, não fornecida nas 

farmácias básicas, apresentar receituário médico e comprovante da referida despesa. 

Para fins de comprovação de utilização do medicamento de uso contínuo, utilizar 

receituários médicos emitidos com no máximo de 3 meses. Apresentar Laudos Médicos, 

caso qualquer membro da família estiver em processo de acompanhamento 

médico.(SOMENTE SE FOR UMA CITUAÇÃO NOVA); 

8. PARA TODOS OS MEMBROS ACIMA DE 16 ANOS: (SOMENTE SE HOUVE 

ALTERAÇÃO) 

8.1 Cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada (página 

da foto, página dos dados pessoais, página do último contrato de trabalho, página subsequente 

em branco) ou declaração do anexo VIII, nos casos em que não tiver o documento; 

OBS: SOMENTE nos casos onde não houver os documentos acima, preencher declaração 

ANEXO VII. 

8.2 Apresentar obrigatoriamente comprovante de rendimentos relativo aos três últimos 

meses de 2018, de todas as pessoas que compõe o grupo familiar, de acordo com as 

especificações abaixo: 

* Estagiário ou Bolsista: Contrato de estágio, declaração da instituição ou outro documento que 

comprove a importância recebida; 

* Rendimentos provenientes de recebimento de aluguel ou venda de bens: apresentar contrato 

de aluguel OU quando não houver, declaração com firma reconhecida em cartório, juntamente 

com comprovação do recebimento do aluguel do último mês. 

*Assalariado – contracheques ou outros demonstrativos salariais; 

*Trabalhador Informal, sem registro no INSS– apresentar DECLARAÇÃO DE 

RENDIMENTO  

* Aposentado e Pensionista – Extrato de pagamento de benefício previdenciário. Para aqueles 

que recebem pelo INSS, o documento pode ser retirado no site da previdência social 

(Aposentadoria; Pensão; Seguro Desemprego, Auxílio Acidente, Saúde ou Reclusão; Salário 

Família; Salário Maternidade e; Benefício de Prestação Continuada-BPC);  

* Desempregado –comprovante de seguro-desemprego especificando o valor e o período, E, 

Rescisão do último contrato de trabalho;  


