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EDITAL Nº 01/2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

NOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL DO IFES – CAMPUS MONTANHA (Retificado) 

A Diretora-Geral do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES Campus Montanha, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente, assessorada pela 

Comissão Interna de Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil (CIAPAE), torna pública 

a inscrição no Processo Seletivo Simplificado para Classificação e Participação nos Programas 

Específicos de Atenção Primária da Política de Assistência Estudantil do Ifes, conforme condições a 

seguir. 

1. INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  

O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, regulamentado pelo Decreto nº. 7.243, de 

19 de julho de 2010, tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na 

educação pública federal, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas 

que atendam às necessidades identificadas por seu corpo(a) discente. 

 

1.1. DO OBJETIVO  

A Política de Assistência Estudantil do Ifes - PAE, regulamentada pela Resolução do Conselho 

Superior nº. 19/2011, de 09 de maio de 2011 e Portaria nº. 1.602, anexos I e II, de 30 de dezembro 

de 2011 (http://www.ifes.edu.br/novos-alunos/109-legislacao/4266-assistencia-estudantil), tem 

como objetivo geral: “Promover a Assistência Estudantil contribuindo para a equidade no processo 

de formação dos discentes do Ifes”; e específico: “Contribuir para a melhoria das condições 

econômicas, sociais, políticas, culturais e de saúde dos discentes; buscar alternativas para a 

melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, a fim de prevenir e minimizar a reprovação e 

evasão escolar”. 

 

1.2. DAS CONDIÇÕES PRÓPRIAS DAS ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS 

Durante o período de atividades não-presenciais, as determinações sobre o funcionamento de cada 

um dos programas tornam-se peculiares, estando à legislação específica vigente. 

Atualmente, vigoram as circunstâncias delimitadas no PARECER AGU/PGF/PF-IFES/ESPS nº 

041/2020, em especial o que dispõe o item nº 21:  “Por fim, manifesta-se a Procuradoria Federal 

pela legalidade de que a Gestão leve a efeito um redesenho, em caráter temporário, das ações de 

assistência estudantil (inclusive com remanejamento das verbas porventura suspensas) caso 
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entenda ser mais adequado para o enfrentamento do atual cenário de crise, podendo ensejar, 

inclusive, na criação temporária de programas extraordinários, tais como “auxílio emergencial”, 

ante o cenário de crise atual, e “auxílio inclusão digital”, este como forma de viabilizar o cenário que 

se avizinha de autorização, por parte do MEC, de substituição das aulas presenciais por aulas em 

meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19. Por óbvio, 

desde que os auxílios extraordinários sejam instituídos com critérios objetivos e definida justa 

metodologia de seleção dos alunos.” 

 

1.3. DAS CONDIÇÕES PRÓPRIAS DO ENSINO HÍBRIDO  

Havendo o retorno às atividades presenciais, ainda que de forma híbrida, caberá à CIAPAE, em 

conjunto com a CGAC, reorganizar a distribuição dos auxílios diante do cenário vigente. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

Estudantes regularmente matriculados nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e Superior 

no IFES Campus Montanha, simultaneamente: 

• em situação de vulnerabilidade social; 

• com renda familiar per capita de até um salário mínimo vigente (R$ 1.100,00, hum mil e cem 

reais); 

• dar-se-á preferência aos alunos oriundos da Rede Pública de Ensino, antes daqueles que 

estudaram na Rede Particular com bolsa de estudos integral; 

Parágrafo único: Para a classificação neste edital, considere que a renda per capita não poderá ser 

maior que o valor de um salário mínimo vigente (R$ 1.100,00, hum mil e cem reais). 

 

3. DO OBJETO DESTE PROCESSO SELETIVO 

O presente edital visa realizar o levantamento e classificação de estudantes que se enquadram nos 

critérios legalmente estabelecidos, por meio de documentação e entrevista social, para participação 

no Programa dos Auxílios Estudantis previstos neste edital ou em outros que possam ser criados. 

3.1. Primeiramente, será publicada a Lista de Classificação, dividida em três grupos:  

a) Estudantes com famílias de renda per capita até meio salário; 

b) Estudantes com famílias de renda per capita entre meio e até um salário mínimo. 

c) Estudantes desclassificados. 
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3.2. Posteriormente, de acordo com a demanda e a disponibilidade financeira, será publicado o 

resultado desse processo seletivo entre os diversos programas, de acordo com a Lista de 

Classificação e demais critérios elencados neste edital. 

 

4. DOS PROGRAMAS 

4.1. Programa Auxílio Transporte 

Tem por objetivo auxiliar o processo de aprendizagem de estudantes em vulnerabilidade social, 

contribuindo para a sua permanência, por meio do custeio do transporte diário para acesso ao 

campus e acompanhamento de frequência, favorecendo assim, o processo de formação integral 

do(a) discente. O(A) estudante que tiver condições de acesso, garantidas por ações oriundas de 

iniciativas municipais ou estaduais, não poderão ser beneficiados por este auxílio. Este auxílio não 

será pago durante a vigência das atividades não-presenciais. 

4.2. Programa Auxílio Alimentação  

Tem o objetivo de subsidiar alimentação a estudantes em situação de vulnerabilidade social, a fim 

de propiciar condições para o complemento das atividades escolares, que envolvam sua 

permanência no campus, tais como, estudos na biblioteca, atendimentos, realização de atividades 

escolares ou extensão da vida acadêmica. As despesas com alimentação serão atendidas por meio 

de lanches e/ou almoço oferecidos no restaurante do campus, diariamente. Excepcionalmente, 

conforme autorização legal, através de auxílio financeiro correspondente aos custos no restaurante. 

4.3. Programa Auxílio Moradia 

Tem o objetivo de garantir a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade social, que 

residam ou possuam grupo familiar em local que inviabilize o acesso diário ao campus, no horário 

regular das atividades acadêmicas, seja pela distância ou dificuldade de acesso ao transporte. O(A) 

estudante não deve possuir imóvel próprio ou financiado em local que possibilite o acesso diário ao 

campus, deve apresentar comprovação de despesas com aluguel por meio de contrato e recibos 

mensais. Este auxílio não é pago durante a vigência das atividades não-presenciais. 

4.4. Programa Auxílio Tablet  

Tem o objetivo de garantir a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade social, que 

não possuam equipamento adequado ao ensino remoto ou híbrido. O Campus Montanha 

emprestará aos discentes que foram beneficiados por esse auxílio, de acordo com a quantidade de 

aparelhos disponíveis, um tablet em boas condições de uso para estudo, desde que comprovada a 

inexistência ou insuficiência de equipamento próprio do(a) discente. 

4.5. Programa Auxílio Internet  
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Criado em função das atividades pedagógicas não-presenciais, o Auxílio Emergencial de Inclusão 

Digital é prestado aos discentes matriculados nos cursos presenciais ofertados pelo Ifes e no curso 

técnico na modalidade à distância e que não tenham acesso à conexão digital ou a pacote de dados. 

O auxílio é destinado à aquisição de meios que promovam a inclusão digital e a realização das 

atividades pedagógicas não-presenciais, ou seja, contratos novos adquiridos após a concessão do 

referido benefício. 

§1º Outros programas permanentes ou provisórios poderão ser criados, sendo a oferta desses 

priorizada aos discentes classificados nesse processo seletivo. 

§2º Durante o ano letivo, discentes não-classificados inicialmente, poderão ser admitidos nos 

programas ofertados pela assistência estudantil, desde que submetidos a todos os procedimentos 

descritos neste edital, com a devida aprovação pela CIAPAE e sujeitos à disponibilidade 

orçamentária. 

§3º A participação efetiva em cada um desses programas se dará a partir do deferimento do(s) 

benefício(s) requerido(s) pelos discentes classificados, que será divulgado através da publicação do 

resultado final desse processo seletivo. A oferta e efetivação da concessão dos benefícios estarão 

sujeitas à disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários desse instituto. 

§4º O(a) discente poderá requerer inscrição em mais de um programa específico da Política de 

Assistência Estudantil do Ifes. 

§5º A concessão dos benefícios poderá ser interrompida a qualquer tempo por falta de recursos 

financeiros ou orçamentários. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição ocorrerá através da Sala Virtual da Coordenadoria Geral de Assistência a Comunidade 

(CGAC) do IFES – Campus Montanha no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

§1º As inscrições se darão entre os dias 12 de abril de 2021 até 12 de maio de 2021. 

§2º Se o(a) discente não tiver à sua disposição equipamento eletrônico que o permita realizar 

inscrição nesse processo seletivo, poderá este(a) requerer a utilização de equipamento disponível 

no Campus Montanha, seguindo as orientações sanitárias vigentes no período. O requerimento será 

feito mediante prévia justificativa e solicitação que deverão enviadas por correio eletrônico para o 

endereço cgac.mon@ifes.edu.br, com antecedência mínima de 3 dias úteis que antecedem o fim do 

período de inscrições. 

§3º Este processo seletivo poderá ser utilizado durante o ano, quando autorizado pela CIAPAE, para 

análise de novas solicitações. 

mailto:cgac.mon@ifes.edu.br
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5.1. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Ler atentamente este edital. 

b) Acessar a Sala da CGAC no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

c) Preencher eletronicamente através de espaço próprio disponível no AVA o Requerimento do 

Auxílio de Assistência Estudantil. 

d) Enviar em espaço próprio, via digitalizada do Formulário da Composição Familiar (ANEXO V) 

preenchido manualmente, justificando a necessidade de participação no referido programa. 

e) Enviar via digitalizada dos documentos indicados na lista de documentação necessária 

(ANEXO II) no espaço próprio disponível no AVA para anexação de cada documentação. 

f) Enviar de forma digitalizada o Termo de Responsabilidade (ANEXO III), declarando a 

veracidade dos documentos enviados e informações prestadas. Caso seja menor de idade, 

esse termo deverá ser assinado por um dos pais ou responsável legal pelo(a) discente. 

g) A leitura desse edital e a entrega correta da documentação são de responsabilidade única e 

exclusiva do(a) discente que interpor inscrição. 

h) É responsabilidade do(a) discente zelar pela veracidade das informações prestadas por 

ocasião da inscrição, sendo passíveis de verificação a qualquer momento, ficando o mesmo 

sujeito às penalidades previstas na legislação vigente quanto ao ato de fornecer informações 

falsas, assim como sujeito à desclassificação e à devolução dos valores indevidamente 

recebidos. 

§1º O não envio de toda a documentação exigida de forma legível e do Termo de Responsabilidade, 

implicará a desclassificação do(a) discente nesse processo de seleção. 

§2º Será indeferida a inscrição em que não se identificar a entrega de todos os documentos no 

prazo estabelecido. 

§3º Não haverá taxa de inscrição. 

 

6.  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1. Estar regularmente matriculado e frequente às aulas\atividades do Ifes Campus Montanha. 

6.2. Apresentar toda a documentação exigida na inscrição. 

6.3. Ser estudante em situação de vulnerabilidade social, oriundo, preferencialmente, da Rede 

Pública de Ensino ou da Rede Particular com bolsa de estudos integral. 

6.4. Não ter sido reprovado(a) nos dois últimos anos, de forma consecutiva, no curso que que 
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está matriculado no Instituto Federal do Espírito Santo. 

6.5. Atender ao perfil de renda familiar per capita não excedente a R$ 1.100,00 (um salário 

mínimo vigente). 

 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1. Primeiramente, será publicada a Lista de Classificação, dividida em três grupos:  

a) Estudantes com famílias de renda per capita até meio salário; 

b) Estudantes com famílias de renda per capita entre meio e até um salário mínimo; 

c) Estudantes desclassificados. 

a) Esta lista será elaborada a partir de uma análise da documentação feita pela equipe 

especializada, verificando a pertinência e coerência das informações constantes na documentação 

exigida na inscrição e nos aspectos sociais identificados na entrevista. 

b) Para complementação do estudo social, serão realizadas entrevistas de forma remota, 

previamente agendadas com as famílias dos discentes que se submeterem a inscrição nos termos 

desse edital.  

c) Caso o(a) discente não disponha de equipamento para participação remota na entrevista, 

esse deverá informar previamente à CGAC, através do endereço eletrônico cgac.mon@ifes.edu.br, 

para que seja agendado o uso de equipamento disponível no campus pelo aluno, seguindo as 

orientações sanitárias vigentes no período. 

d) Ainda poderão ser realizadas visitas domiciliares e outros procedimentos que o profissional 

de Serviço Social julgar necessário. 

§1º O(a) discente ou família que não comparecer à entrevista agendada ou que não atender à visita 

domiciliar, se for o caso, sem a devida justificativa, será automaticamente desclassificado nessa 

seleção. 

§2º Durante esse processo, novos documentos poderão ser exigidos, caso se julgue necessário. 

 

7.2. O Resultado Final será publicado a partir da distribuição dos discentes classificados por sua 

ordem em lista própria, no quantitativo de vagas disponíveis para oferta em cada programa, 

considerando: 

a) A lista de discentes classificados por sua ordem; 

b) As necessidades pedagógicas a serem consideradas pela Política de Assistência Estudantil; 

c) O atendimento à(s) solicitação(ões) de inscrição nos diversos Programas feita(s) pelo(a) 

discente; 

mailto:cgac.mon@ifes.edu.br
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d) Os recursos orçamentários disponíveis. 

  

8. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 

A inscrição do(a) discente nesse processo seletivo será indeferida quando: 

a) Não cumprir as condições previstas nesse edital; 

b) For interposta fora dos prazos estabelecidos no Cronograma; 

c) Constatar-se que ocorreu omissão informações ou prestação informações falsas, 

independentemente da aplicação de outras sanções cabíveis. 

 

9. DAS VAGAS 

9.1. Na Lista de Classificação, prevista em 7.1, o número de estudantes classificados é ilimitado.   

9.2. Quanto às vagas específicas de cada Programa, apresentada no resultado final, o número de 

discentes beneficiados dependerá: 

a) Da avaliação do Serviço Social em relação à demanda de inscrições em cada programa 

interpostas pelos discentes e; 

b) Do limite e distribuição do recurso orçamentário disponível para a execução da Política de 

Assistência Estudantil no exercício de 2021. 

 

10. DOS RESULTADOS DO PROCESSO 

O resultado será divulgado em duas etapas, sendo a primeira de caráter parcial através da Lista de 

Classificação, e a segunda, através do Resultado Final.  

10.1. Primeiramente, sobre a Lista de Classificação: 

a) O resultado provisório, divulgado através da Lista de Classificação, previsto no item 7.1, será 

publicado no sítio eletrônico do campus (https://montanha.ifes.edu.br) em 17 de junho de 2021, 

contendo o número de matrícula dos discentes, dividido em 3 grupos, como já citado. 

b) Após a divulgação do resultado provisório, O(A) estudante que não concordar com o 

resultado parcial, poderá interpor recurso contra este nos dias 18 e 19 de junho de 2021. O recurso 

deverá ser impetrado através do preenchimento eletrônico do Formulário para Recurso disponível 

na Sala da CGAC no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

c) O Resultado da Interposição de recursos será divulgado no dia 26 de junho de 2021 no sítio 

eletrônico do Campus (https://montanha.ifes.edu.br), contendo o número de matrícula e a situação 

que disporá entre deferido ou indeferido. 

10.2. Sobre o Resultado Final: 

a) O Resultado Final previsto em 7.2 será divulgado no sítio eletrônico do Campus 

https://montanha.ifes.edu.br/
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(https://montanha.ifes.edu.br) no dia 26 de junho de 2021, contendo o número de matrícula dos 

discentes e os seguintes pareceres: 

DEFERIDO: classificado para participar do programa; 

INDEFERIDO: desclassificado para participar do programa por apresentação incompleta de 

documentos ou perfil socioeconômico; 

SUPLENTE: apresenta perfil para atendimento caso surjam vagas dentro do edital de seleção em 

que se inscreveu. 

 

Parágrafo único: É responsabilidade de cada estudante acompanhar os resultados do processo, bem 

como tomar as providências necessárias em cada etapa. 

 

11. DO VALORES DOS BENEFÍCIOS, PAGAMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS AUXÍLIOS 

11.1. Auxílio Transporte 

a) O valor mensal do auxílio transporte poderá variar conforme a distância entre o local de 

moradia do(a) estudante e o Campus Montanha. 

b) O(A) estudante selecionado(a) receberá uma ajuda de custo de 50% para transporte 

intermunicipal, tendo como base o número de dias letivos, e o valor diário de passagem (ida e volta) 

ou custo mensal com transporte escolar particular. 

c) Este auxílio não será pago durante a vigência das atividades não-presenciais. 

11.2. Auxílio Alimentação 

a) O auxílio alimentação por estudante poderá ser fornecido ‘in natura’, mediante a 

disponibilização de refeições no restaurante do campus para almoço e um lanche; ou ainda através 

de depósitos bancários, de acordo com a decisão da administração. 

11.3. Auxílio Moradia 

a) O valor mensal do auxílio moradia será baseado na análise do contrato/comprovante de 

aluguel do(a) estudante, de acordo com avaliação socioeconômica realizada pelo Serviço Social e 

não ultrapassará o valor de R$ 100,00 (cem reais) por mês. 

b) Este Auxílio não será pago durante a vigência das atividades não-presenciais. 

11.4. Programa Auxílio Tablet 

a) O campus cederá por empréstimo, mediante a assinatura de Termo de Responsabilidade 

próprio, tablets aos alunos que apresentarem dificuldades de realização das atividades pedagógicas 

não-presenciais e que se candidatarem para inscrição desse benefício, devido a insuficiência técnica 
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de seu equipamento ou inexistência de equipamento à sua disposição.  

b) Este empréstimo estará limitado ao número de aparelhos disponíveis no campus. 

11.5. Programa Auxílio Internet  

a) O auxílio é destinado à aquisição de meios que promovam a inclusão digital e à realização 

das atividades pedagógicas não-presenciais não excedendo o valor de R$ 100,00 para pagamento 

de parcelas de periodicidade mensal de serviço de fornecimento de internet com velocidade 

máxima de 100Mbps. 

b) Para instalação do serviço de internet na residência do(a) discente poderá ser 

disponibilizado um valor de até R$ 100,00 para despesas relacionadas a este fim que deverão ser 

devidamente comprovadas. 

c) Os valores mensais disponibilizados para situações em que serão concedidos serviços de 

internet de caráter rural, dada a prática de valores mais altos para a concessão desse serviço, serão 

decididos individualmente pela CIAPAE, considerando os recursos orçamentários disponíveis, e 

poderão estar acima do limite de R$ 100,00 para pagamento de parcelas de periodicidade mensal.  

12. DO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS 

12.1. O pagamento dos auxílios será concedido a partir do mês subsequente ao de publicação do 

resultado final deste Processo Seletivo. 

12.2. O pagamento dos auxílios: transporte, moradia e Internet será realizado através de depósito 

na conta bancária informada pelo beneficiário. 

a) O(a) discente só poderá informar conta bancária do tipo poupança (operação: 013) para 

recebimento do benefício, se esta for oriunda da Caixa Econômica Federal. 

b) O(a) discente só poderá informar conta bancária do tipo corrente (operação: 001), se 

oriunda de um dos bancos abaixo listados: 

• Banco do Brasil (001) 

• Banco do Nordeste do Brasil (004) 

• Banco do Estado do Espírito Santo (021) 

• Banco Santander (033) 

• Caixa Econômica Federal (104) 

• Banco Bradesco (237) 

• Itaú Unibanco (341) 
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• Banco Cooperativo do Brasil (756) 

c) Não será aceita a indicação de conta-salário para recebimento deste benefício. 

13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

13.1 O(a) discente terá até 10 dias úteis após a efetivação do depósito feito pelo Ifes, para 

efetuar a comprovação de gastos com o auxílio transporte, moradia ou internet. Caso o(a) discente 

não faça a prestação contas no prazo estabelecido, haverá suspensão do auxílio até o mês 

subsequente a data de regularização da situação, que será feita através de envio tardio pelo(a) 

discente do(s) referido(s) comprovante(s), acrescidos de justificativa por escrito que deverá(ão) ser 

encaminhado(s) à CGAC por correio eletrônico através do endereço: cgac.mon@ifes.edu.br. 

13.2 Caso sejam verificadas irregularidades na utilização dos recursos, a CGAC instaurará 

processo administrativo em que participará também a CIAPAE, para apuração do ocorrido, 

independente da imputação de ressarcimento do valor integral disponibilizado que deverá ser feito 

aluno e aplicação de outras sanções a esse. 

13.3 Para comprovação de gastos com o Auxílio Transporte, o(a) discente poderá apresentar 

recibo ou nota fiscal que ateste a utilização do serviço, emitido por empresa ou prestador(a) de 

serviço de transportes. O referido comprovante deverá conter: 

a) A Razão Social da empresa ou nome completo do prestador de serviços de transporte; 

b) O CNPJ da empresa ou CPF do prestador de serviços de transporte; 

c) A descrição do serviço contratado; 

d) A data em que o pagamento foi efetivado pelo(a) discente; 

e) O valor total do serviço, devendo ser discriminados os encargos de multa e juros, quando 

couber; 

f) O nome do contratante, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável 

legal; 

g) O CPF do contratante, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável legal. 

13.4. Para comprovação de gastos com o Auxílio Moradia o(a) discente poderá apresentar recibo 

de pagamento de aluguel, emitido pelo locador da residência ou imobiliária. O referido 

comprovante deverá conter: 

a) A Razão Social da imobiliária ou nome completo do locador da residência; 

b) O CNPJ da imobiliária ou CPF do locador da residência; 

c) A descrição do objeto da locação e endereço de localização do imóvel; 
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d) A data em que o pagamento do aluguel foi efetivado pelo(a) discente; 

e) O valor total do aluguel, devendo ser discriminados os encargos de multa e juros, quando 

couber; 

f) O nome do locatário, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável legal; 

g) O CPF do locatário, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável legal. 

13.5. Para comprovação de gastos com o Auxílio Internet, o(a) discente poderá apresentar recibo 

ou nota fiscal que ateste a utilização do serviço, emitido por empresa provedora ou prestador(a) do 

serviço de internet. O referido comprovante deverá conter: 

a) A Razão Social da empresa provedora ou nome completo do prestador do serviço de 

internet; 

b) O CNPJ da empresa provedora ou CPF do prestador do serviço de internet; 

c) A descrição do serviço contratado que é objeto deste auxílio; 

d) A data em que o pagamento foi efetivado pelo(a) discente; 

e) A data de vencimento da mensalidade; 

f) O valor total do serviço, devendo ser discriminados os encargos de multa e juros, quando 

couber; 

g) O nome do contratante, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável 

legal;  

h) O CPF do contratante, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável legal. 

§1º Excepcionalmente, o(a) discente poderá apresentar comprovante pago em nome de terceiro, 

desde que justificada a impossibilidade de que o faça em seu próprio nome ou em nome de seu 

responsável legal, responsabilizando-se pela veracidade das informações idoneamente, de modo 

que se garante que o serviço foi utilizado pelo(a) discente para a realização das atividades 

pedagógicas não-presenciais. 

§2º Não se acatará envio de recibos ou notas fiscais sem a informação de que o pagamento foi 

efetivado. 

§3º Os comprovantes deverão ser enviados de forma digitalizada, através da captura de fotos 

nítidas ou escaneamento do documento, que deverão ser encaminhados através de correio 

eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, e devem a atender a todas as exigências 

contidas nesse edital.  

§4º O envio de comprovantes que sejam ilegíveis, que contenham rasuras, ou que não contenham 
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informações que atendam a todas a exigências supracitadas, serão desconsiderados a ônus do(a) 

discente. 

§5º O(a) discente poderá se valer do envio de mais de um documento para a comprovação, como 

por exemplo, fatura ou boleto acrescido do cupom ou nota fiscal que comprove o pagamento 

deste(a) a fim de que se cumpram todas as exigências. 

§6º Não serão ressarcidos valores oriundos de comprovação de gastos feita fora do prazo 

estabelecido, essa apenas servirá para a regularização e interrupção da suspensão do referido 

benefício.  

14. DA DURAÇÃO 

14.4. O presente edital vigerá durante todo o ano letivo de 2021. 

14.5. Poderão haver reavaliações da situação socioeconômica dos estudantes beneficiados. 

Podem ensejar o desligamento ou inclusão de novos discentes durante a vigência desse edital, 

devendo as referidas ações serem previamente autorizadas pela CIAPAE e em consonância com os 

recursos orçamentários disponíveis. 

 

15. DO CANCELAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO(A) ESTUDANTE NOS PROGRAMAS 

15.1 O cancelamento dos auxílios concedidos aos estudantes beneficiados através dos programas 

trazidos nesse edital, poderá ocorrer nos seguintes casos:  

a) Não cumprimento, sem justificativa, dos requisitos dispostos nesse edital; 

b) Com a conclusão, abandono ou desistência do curso, com a transferência de campus ou 

externa, com o cancelamento ou trancamento da matrícula, que deverá ser informado diretamente 

à CGAC, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, independentemente 

de requerimento interposto; 

c) Para o(a) discente que não obtiver aproveitamento mínimo de 60% ao término do primeiro 

semestre do ano letivo, no conjunto das disciplinas lecionadas no período; 

d) Omissão, prestação de informações falsas, ilegíveis, incompletas ou que contenham rasuras, 

por parte do(a) estudante ou de seu responsável legal, durante o curso do ano letivo na entrega de 

documentos solicitados pela assistência estudantil, inclusive na comprovação de gastos, quando 

couber; 

e) Pela omissão da prestação de contas por dois meses consecutivos, sem que haja 

apresentação de justificativa plausível, que deverá ser encaminhada através de correio eletrônico 

para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br; 
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f) Por punição disciplinar ao(a) discente proferida pelo Conselho de Ética, conforme 

determinado pelo Código de Ética do Corpo(a) discente do Ifes. 

g) Pelo encerramento do programa de maneira unilateral pela administração, expondo-se os 

motivos que ensejaram essa decisão; 

h) A qualquer tempo, por falta de recurso orçamentário. 

i) Por solicitação do(a) discente, que deverá ser encaminhada através de correio eletrônico 

para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, desde que o cancelamento do benefício não inviabilize a 

manutenção da realização das atividades pedagógicas não-presenciais através do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA). 

§1º Para efetivação do cancelamento nos casos dispostos nas alíneas a), c) e d), serão garantidos os 

instrumentos de ampla defesa e contraditório. 

§2º Estudantes que tiverem o auxílio cancelado somente poderão retornar ao programa através da 

inscrição em um novo edital que os contemple como público-alvo. 

§3º Estudantes que tiverem o auxílio cancelado por causa própria, somente poderão retornar ao 

programa no próximo ano letivo, mediante nova avaliação realizada pelo profissional de Serviço 

Social. 

§4º Os casos de discentes com comprovada dificuldade de aprendizado, assim como os casos de 

cancelamento de participação do(a) aluno(a) no programa, embasados no terceiro tópico do item 

15.1 deste edital, serão encaminhados para análise da Comissão Interna de Acompanhamento da 

Política de Assistência Estudantil – CIAPAE, devendo-se considerar os pareceres da Gestão 

Pedagógica em cada caso. 

16. DOS COMPROMISSOS DE DISCENTES BENEFICIADOS 

São compromissos dos discentes que obtiverem situação deferida ou suplente no resultado final 

desse processo seletivo: 

16.1. Participar das reuniões remotas ou presenciais, convocadas pela CGAC; 

16.2. Assinar e enviar o Termo de Compromisso específico (presentes nos anexos VI, VII, VIII, IX e 

X, conforme o programa) através de espaço próprio no Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA) no 

período indicado para este fim no cronograma. Em caso de discente menor de 18 anos, o referido 

termo deverá ser assinado também por um de seus responsáveis legais; 

§1º O(a) discente não receberá os auxílios em que obtiver situação deferida ou suplente, enquanto 

não fizer o envio do Termo de Compromisso específico através do AVA. Sendo alocado na próxima 

lista de pagamento de benefícios elaborada no mês subsequente ao da data em que se fizer o envio 

do(s) termo(s). 
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§2º Os dados bancários informados no Termo de Compromisso, deverão ser os mesmos daqueles 

informados no ato da inscrição, e deverão ser escritos de forma clara e legível. 

§3º Não serão pagos de forma retroativa, os valores referentes às parcelas mensais de auxílios 

estudantis de meses anteriores aos da inclusão do(a) discente em lista de pagamento de benefícios, 

motivado pelo envio tardio do Termo de Compromisso enviado, ou pelo envio de forma incorreta, 

incompleta ou ilegível. 

16.3. Ser assíduo(a) às aulas, presenciais ou remotas, ou à realização das atividades pedagógicas 

não-presenciais, conforme prevê o Regulamento de Organização Didática (ROD), o Código de Ética e 

as normas específicas para as APNPs; 

16.4. Comparecer a todas as atividades de acompanhamento dos programas, assim como aos 

atendimentos individuais e reuniões, quando solicitado; 

16.5. Não cometer ato indisciplinar grave ou ato infracional previstos no Código de Ética e 

Disciplina do Corpo discente do Ifes; 

16.6. O(a) discente deverá encaminhar solicitação de interrupção ou desligamento do auxílio, por 

escrito, contendo identificação do requerente e exposição de motivos que ensejaram essa 

solicitação, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, no caso de 

desistência do curso, cancelamento da matrícula, transferência externa, transferência de campus, 

trancamento da matrícula ou por interesse de exclusão de seu nome da lista de beneficiados. O(a) 

discente que interpor essa solicitação por motivo de cancelamento da matrícula, transferência 

externa, transferência de campus ou trancamento da matrícula, estará sujeito ao ressarcimento dos 

recursos recebidos após a data em que impetrou o requerimento junto ao Registro Acadêmico, que 

será feita através pagamento à Guia de Recolhimento da União – GRU emitida para esse fim. 

16.7. Apresentar justificativa por escrito à CGAC, através de correio eletrônico para o endereço: 

cgac.mon@ifes.edu.br, sobre situações que inviabilizem o cumprimento de quaisquer 

compromissos; 

16.8. Comunicar qualquer alteração da situação socioeconômica da família por escrito à CGAC, 

através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br. 

16.9. Conhecer e cumprir às normas e às instruções relativas aos programas; 

16.10. Apresentar dentro dos prazos estabelecidos todos os documentos, comprovantes e 

formulários e termos preenchidos e assinados, conforme o caso, exigidos pela assistência 

estudantil. 

16.11. O(a) discente beneficiado com Auxílio Tablet se comprometerá a agendar a devolução do 

equipamento junto à CGAC nos seguintes casos, em que se consolidará pelo fato que acontecer 
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primeiro: 

a) Inexistência dos motivos que o levaram a requerer tal benefício, ou seja, se o(a) discente 

passar a ter à sua disposição equipamento particular que lhe permita a realização das atividades 

pedagógicas não-presenciais; 

b) Caso o(a) discente não tenha deferimento na solicitação do Auxílio Tablet no edital do letivo 

seguinte;  

c) Com o encerramento total das atividades pedagógicas não presenciais; 

d) Se for constatado abandono ou inatividade do(a) discente na realização das atividades 

pedagógicas não presenciais. 

Parágrafo único: As hipóteses supracitadas que ensejarão a devolução do tablet, não excluirão às de 

cancelamento do benefício previstas nesse edital, uma vez que estas últimas também implicarão a 

devolução do equipamento. 

Parágrafo único: Das decisões proferidas pela Coordenadoria Geral de Assistência à Comunidade, 

caberá recurso interposto pelo(a) discente à CIAPAE.  

17. DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL 

Publicação do Edital 05/04/2021 

No sítio eletrônico do Campus 

Montanha 

https://montanha.ifes.edu.br 

Período de Inscrição De 12/04/2021 a 12/05/2021 

Na Sala virtual da CGAC, 

disponível Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) 

Entrevistas De 13/05/2021 a 10/06/2021 

Através de plataformas de 

conferências digitais ou outros 

meios 

Divulgação do Resultado 

Provisório (Lista de 

Classificados) 

17/06/2021 

No sítio eletrônico do Campus 

Montanha 

https://montanha.ifes.edu.br 

Período para interposição 

Recursos 
De 18/06/2021 a 19/06/2021 

Na Sala virtual da CGAC, 

disponível Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) 
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Resultado da Interposição de 

Recursos 
26/06/2021 

No sítio eletrônico do Campus 

Montanha 

https://montanha.ifes.edu.br 

Divulgação do Resultado Final 26/06/2021 

No sítio eletrônico do Campus 

Montanha 

https://montanha.ifes.edu.br 

Período para envio dos termos 

constantes nos anexos VI, VII, 

VIII, IX e X 
De 27/06/2021 a 30/06/2021 

Na Sala virtual da CGAC, 

disponível Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) 

 

Parágrafo único: As datas previstas neste cronograma poderão sofrer alteração sem aviso prévio. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. A submissão das inscrições implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste 

edital, das quais o candidato ao programa não poderá alegar desconhecimento. 

18.2. Todos os discentes contemplados em editais anteriores deverão participar de nova seleção 

por meio deste Edital. 

18.3. O candidato deve acompanhar os resultados desse processo seletivo e tomar as 

providências necessárias em cada etapa. 

18.4. Em caso de dúvida, o candidato deve contatar a Coordenadoria Geral de Assistência a 

Comunidade, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, em qualquer 

etapa do processo. 

18.5. A documentação entregue, assim como as informações prestadas pelos candidatos, serão 

mantidas sob sigilo cabível. 

18.6. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de entrevista socioeconômica do 

Serviço Social, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o 

cancelamento da inscrição do(a) estudante e a anulação de todos os atos decorrentes, bem como 

devolução do recurso ao erário por meio de GRU. Tal fato poderá ensejar a responsabilização 

administrativa, cível e criminal, com a adoção das medidas cabíveis. 

18.7. O Campus Montanha não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de 

informações incorretas ou incompletas fornecidas pelo candidato. 

18.8. Para mais informações sobre a Política de Assistência Estudantil, consulte a Resolução do 

https://www.ifes.edu.br/documentos-institucionais/9470-assistencia-estudantil
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Conselho Superior nº 19, de 09 de maio de 2011. 

18.9. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela CGAC, 

com possibilidade de recurso à CIAPAE e, se necessário, posteriormente à Direção Geral do Campus, 

nessa essa ordem de interposição junto às instâncias recursais citadas. 

 

Montanha, 05 de abril de 2021. 

 

CLAUDIA DA CUNHA MONTE OLIVEIRA 

Diretora-Geral 

  

https://www.ifes.edu.br/documentos-institucionais/9470-assistencia-estudantil
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ANEXO I 

Requerimento de Auxílio da Assistência Estudantil 

(SERÁ PREENCHIDO DE FORMA ELETRÔNICA ATRAVÉS DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA) 

 

REQUERENTE:___________________________________________MATRÍCULA:________________ 

CURSO:_____________________________________________ TURMA:_______________________  

 

(   ) Auxílio Transporte 

(   ) Auxílio Alimentação 

(   ) Auxílio Moradia 

(   ) Auxílio Tablet 

(   ) Auxílio Internet 

 

Justificativa: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Data___/____/_____

 

________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) requerente 

 

 

 

 _______________________________

 Assinatura do(a) responsável legal
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ANEXO II 

Documentos Necessários 

 

1. Termo de Responsabilidade (Anexo III) preenchido e assinado pelo(a) discente ou por seu 

responsável legal, em caso de menor; 

2. Uma foto no padrão 3x4; 

3. Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento do(a) aluno(a); 

4. CPF do(a) aluno(a) e de seus responsáveis; 

5. Comprovante de Residência em nome dos discente ou responsável legal; 

6. Histórico do Ensino Fundamental (para alunos de curso técnico), ou históricos do Ensino 

Fundamental e Médio (para alunos do curso superior); 

7. Declaração da Escola particular que frequentou com bolsa integral no 9º ano do Ensino 

Fundamental (para o aluno de curso técnico), ou todo o Ensino Médio, no caso de aluno de 

curso superior. 

8. Comprovante de despesas (todas as despesas da família – alimentação, água, energia, 

telefone convencional e celular, mensalidade escolar, empréstimos, prestação de casa 

própria, dentre outras); 

9. Certidão de casamento do(a) aluno(a) ou de seus responsáveis (em caso de separação ou 

divórcio do(a) aluno(a) ou responsável, apresentar certidão de casamento com averbação 

e/ou protocolo de ação judicial). 

10. Certidão(ões) de óbito de pai ou mãe falecidos (para discentes menores de idade que 

tenham pai ou mãe falecidos). 

11. Certidão(ões) de nascimento de irmão(ã)(s) menor(es) de idade ou que não possui(em) 

renda e que resida(m) ou dependa(m) financeiramente do mesmo grupo familiar que o(a) 

discente. 

12. Certidão(ões) de nascimento de filho(a)(s) ou menor(es) sob à tutela do(a) discente. 

13. Caso O(A) estudante participe de programas de transferência de renda (Ex.: Bolsa família) 

deverá apresentar relatório sintético do CadÚnico, ficha espelho do cadastro único e/ou 

declaração do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que comprove participação 

nos programas. 

14. Comprovante de rendimento relativo ao último mês, de todas as pessoas que compõem o 

grupo familiar e que residam no mesmo endereço. Deverá apresentar carteiras de trabalho 

dos maiores de 18 anos em qualquer situação, dentre as relacionadas abaixo: 

• Assalariado – contracheque ou demonstrativo salarial; 
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• Trabalhador Informal, Eventual, Biscateiro - declaração de próprio punho, assinada, 

contendo as seguintes informações: atividade desenvolvida, endereço, telefone, 

quanto tempo exerce a atividade e renda mensal, com a assinatura de duas 

testemunhas com número de documento 

• Aposentado e Pensionista – documento fornecido pelo INSS ou outras fontes, 

referentes à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão e 

previdência privada. Na falta deste, extrato bancário identificado, com o valor do 

crédito do benefício; 

• Agricultor, Proprietário Rural, Sitiante – comprovante de rendimento de trabalho 

cooperativo ou declaração do sindicato, associação ou similar especificando a renda, 

ou declaração do imposto de renda relativa ao ano anterior com a cédula 

correspondente; 

• Desempregado – carteira de trabalho ou comprovante de seguro desemprego 

especificando o valor e o período. Rescisão do último contrato de trabalho; 

• Profissional Liberal ou Autônomo – inscrição/registro no órgão competente e 

declaração de próprio punho especificando a atividade que exerce e a renda mensal, 

com a assinatura de duas testemunhas com número de documento; 

• Vive de Renda – declaração especificando a renda mensal e a origem dessa renda, 

com assinatura de testemunhas, com RG e endereço; 

• Comerciante ou Microempresário – contrato de sociedade ou de firma, declaração 

do imposto de renda do ano anterior de pessoa jurídica ou espólio. Comprovante de 

propriedade de veículo utilizado para táxi, frete, dentre outros. 
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ANEXO III 

Termo de Responsabilidade 

 

Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que: 

 

1. As informações preenchidas pelo(a) discente ________________________________________ 

_______________________________, matriculado sob o nº __________________________, 

no curso __________________________________, ofertado pelo do Ifes - Campus Montanha, 

nos formulários eletrônicos referentes ao Edital Nº 01/2021 do Processo Seletivo Simplificado 

para classificação e participação nos programas específicos de atenção primária da política de 

assistência estudantil do Ifes – Campus Montanha são legítimas e correspondem à verdade; e 

que 

2. Os documentos digitalizados, anexados aos formulários, correspondem fidedignamente aos 

originais, que poderão ser solicitados a qualquer momento para verificação pela CGAC ou 

CIAPAE. 

 

 

Data___/____/_____

 

________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) requerente 

_______________________________ 

Assinatura do(a) responsável legal
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ANEXO IV 

Formulário para Recurso 

Processo Seletivo para os Programas da PAE 

(SERÁ PREENCHIDO DE FORMA ELETRÔNICA ATRAVÉS DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA) 

 

REQUERENTE:___________________________________________MATRÍCULA:________________ 

CURSO:_____________________________________________ TURMA:_______________________  

 

(   ) Auxílio Transporte 

(   ) Auxílio Alimentação 

(   ) Auxílio Moradia 

(   ) Auxílio Tablet 

(   ) Auxílio Internet 

 

Justificativa: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Data___/____/_____ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) requerente 

 

_______________________________ 

Assinatura do(a) responsável legal 
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ANEXO V 

Formulário da Composição do Núcleo Familiar 

 

Nome Completo Parentesco Profissão Renda Bruta 

 Discente 

Requerente 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Renda bruta total familiar*: 

 

Renda per capta*: 

 

 

 

Data___/____/_____ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) requerente 

 

_______________________________ 

Assinatura do(a) responsável legal 
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ANEXO VI 

Termo de Compromisso do(a) discente beneficiado pelo Auxílio Internet 

Eu,______________________________________________________________________________, 

aluno do curso ___________________________________________, matriculado sob o nº 

_____________________, na turma ____________, declaro estar ciente das disposições referentes 

ao Programa de Auxílio de Inclusão Digital constantes na legislação em vigor e no Edital nº 01/2021 

do Processo Seletivo Simplificado para classificação e participação nos programas específicos de 

atenção primária da política de assistência estudantil do Ifes – Campus Montanha e, ainda, das 

cláusulas abaixo enumeradas, as quais comprometo-me a cumprir integralmente, para que possa 

fazer jus a participação no referido programa. 

 

1.1. SOBRE O PROGRAMA:   

▪ Será oferecido o valor máximo de R$100,00 (cem reais) para contratação máxima de até 

100Mbps, salvo casos excecionais previstos no edital de assistência estudantil vigente; 

▪ Poderá será concedida, antecipadamente, ao(a) discente valor acima do especificado na 

primeira parcela em função de possíveis custos de instalação de internet, que deverão ser 

devidamente comprovados; 

▪ Caso o(a) discente pague pela conexão parcela mensal de valor inferior a R$ 100,00, no mês 

subsequente, será descontado o excedente da parcela a ser recebida; 

▪ Os casos que envolvam internet rural ou semelhante serão definidos individualmente pela 

CIAPAE e CGAC. 

▪ Em até de 20 dias corridos, a contar da assinatura do contrato de fornecimento de serviço de 

internet ou aquisição de pacote de dados, o(a) discente deverá encaminhar via digitalizada do 

contrato de prestação de serviço de conexão para a CGAC, através de correio eletrônico para o 

endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, sob pena de suspensão do auxílio.  

▪ O(a) discente terá até 10 dias úteis após a efetivação do depósito feito pelo Ifes, para efetuar a 

comprovação de gastos com o auxílio internet. Caso o(a) discente não faça a prestação contas no 

prazo estabelecido, haverá suspensão do auxílio até o mês subsequente a data de regularização 

da situação, que será feita através de envio tardio pelo(a) discente do(s) referido(s) 

comprovante(s), acrescidos de justificativa por escrito que deverá(ão) ser encaminhado(s) à 

CGAC por correio eletrônico através do endereço: cgac.mon@ifes.edu.br. 

▪ Caso sejam verificadas irregularidades na utilização dos recursos, a CGAC instaurará processo 

administrativo em que participará também a CIAPAE, para apuração do ocorrido, independente 

da imputação de ressarcimento do valor integral disponibilizado que deverá ser feito aluno e 

aplicação de outras sanções a esse. 
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▪ Para comprovação de gastos com o Auxílio Internet, o(a) discente poderá apresentar recibo ou 

nota fiscal que ateste a utilização do serviço, emitido por empresa provedora ou prestador(a) do 

serviço de internet. O referido comprovante deverá conter: 

a) A Razão Social da empresa provedora ou nome completo do prestador do serviço de internet; 

b) O CNPJ da empresa provedora ou CPF do prestador do serviço de internet; 

c) A descrição do serviço contratado que é objeto deste auxílio; 

d) A data em que o pagamento foi efetivado pelo(a) discente; 

e) A data de vencimento da mensalidade; 

f) O valor total do serviço, devendo ser discriminados os encargos de multa e juros, quando 

couber; 

g) O nome do contratante, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável legal;  

h) O CPF do contratante, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável legal. 

 

▪ Excepcionalmente, o(a) discente poderá apresentar comprovante pago em nome de terceiro, 

desde que justificada a impossibilidade de que o faça em seu próprio nome ou em nome de seu 

responsável legal, responsabilizando-se pela veracidade das informações idoneamente, de modo 

que se garante que o serviço foi utilizado pelo(a) discente para a realização das atividades 

pedagógicas não-presenciais. 

▪ Não se acatará envio de recibos ou notas fiscais sem a informação de que o pagamento foi 

efetivado. 

▪ Os comprovantes deverão ser enviados de forma digitalizada, através da captura de fotos nítidas 

ou escaneamento do documento, que deverão ser encaminhados através de correio eletrônico 

para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, e devem a atender a todas as exigências contidas nesse 

edital.  

▪ O envio de comprovantes que sejam ilegíveis, que contenham rasuras, ou que não contenham 

informações que atendam a todas a exigências supracitadas, serão desconsiderados a ônus do(a) 

discente. 

▪ O(a) discente poderá se valer do envio de mais de um documento para a comprovação, como 

por exemplo, fatura ou boleto acrescido do cupom ou nota fiscal que comprove o pagamento 

deste(a) a fim de que se cumpram todas as exigências. 

▪ Não serão ressarcidos valores oriundos de comprovação de gastos feita fora do prazo 

estabelecido, essa apenas servirá para a regularização e interrupção da suspensão do referido 

benefício.  

▪ Os valores recebidos indevidamente, quando constatada irregularidade e inveracidade das 

informações, serão devolvidos aos cofres públicos por meio de Guia de Recolhimento da União. 
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2. SÃO COMPROMISSOS E CONDIÇÕES DO(A) DISCENTE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA: 

▪ Participar das reuniões remotas ou presenciais, convocadas pela CGAC; 

▪ Assinar e enviar o Termo de Compromisso específico (presentes nos anexos VI, VII, VIII, IX e X, 

conforme o programa) através de espaço próprio no Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA) 

no período indicado para este fim no cronograma. Em caso de discente menor de 18 anos, o 

referido termo deverá ser assinado também por um de seus responsáveis legais; 

§1º O(a) discente não receberá os auxílios em que obtiver situação deferida ou suplente, enquanto 

não fizer o envio do Termo de Compromisso específico através do AVA. Sendo alocado na 

próxima lista de pagamento de benefícios elaborada no mês subsequente ao da data em que se 

fizer o envio do(s) termo(s). 

§2º Os dados bancários informados no Termo de Compromisso, deverão ser os mesmos daqueles 

informados no ato da inscrição, e deverão ser escritos de forma clara e legível. 

§3º Não serão pagos de forma retroativa, os valores referentes às parcelas mensais de auxílios 

estudantis de meses anteriores aos da inclusão do(a) discente em lista de pagamento de 

benefícios, motivado pelo envio tardio do Termo de Compromisso enviado, ou pelo envio de 

forma incorreta, incompleta ou ilegível. 

▪ Ser assíduo(a) às aulas, presenciais ou remotas, ou à realização das atividades pedagógicas não-

presenciais, conforme prevê o Regulamento de Organização Didática (ROD), o Código de Ética e 

as normas específicas para as APNPs; 

▪ Comparecer a todas as atividades de acompanhamento dos programas, assim como aos 

atendimentos individuais e reuniões, quando solicitado; 

▪ Não cometer ato indisciplinar grave ou ato infracional previstos no Código de Ética e Disciplina 

do Corpo(a) discente do Ifes; 

▪ O(a) discente deverá encaminhar solicitação de interrupção ou desligamento do auxílio, por 

escrito, contendo identificação do requerente e exposição de motivos que ensejaram essa 

solicitação, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, no caso de 

desistência do curso, cancelamento da matrícula, transferência externa, transferência de 

campus, trancamento da matrícula ou por interesse de exclusão de seu nome da lista de 

beneficiados. O(a) discente que interpor essa solicitação por motivo de cancelamento da 

matrícula, transferência externa, transferência de campus ou trancamento da matrícula, estará 

sujeito ao ressarcimento dos recursos recebidos após a data em que impetrou o requerimento 

junto ao Registro Acadêmico, que será feita através pagamento à Guia de Recolhimento da 

União – GRU emitida para esse fim. 

▪ Apresentar justificativa por escrito à CGAC, através de correio eletrônico para o endereço: 

cgac.mon@ifes.edu.br, sobre situações que inviabilizem o cumprimento de quaisquer 

compromissos; 
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▪ Comunicar qualquer alteração da situação socioeconômica da família por escrito à CGAC, através 

de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br. 

▪ Conhecer e cumprir às normas e às instruções relativas aos programas; 

▪ Apresentar dentro dos prazos estabelecidos todos os documentos, comprovantes e formulários 

e termos preenchidos e assinados, conforme o caso, exigidos pela assistência estudantil. 

3. DO CANCELAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO(A) ESTUDANTE NO PROGRAMA 

O cancelamento dos auxílios concedidos aos estudantes beneficiados através dos programas 

trazidos nesse edital, poderá ocorrer nos seguintes casos:  

a) Não cumprimento, sem justificativa, dos requisitos dispostos nesse edital; 

b) Com a conclusão, abandono ou desistência do curso, com a transferência de campus ou externa, 

com o cancelamento ou trancamento da matrícula, que deverá ser informado diretamente à 

CGAC, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, 

independentemente de requerimento interposto; 

c) Par o(a) discente que não obtiver aproveitamento mínimo de 60% ao término do primeiro 

semestre do ano letivo, no conjunto das disciplinas lecionadas no período; 

d) Omissão, prestação de informações falsas, ilegíveis, incompletas ou que contenham rasuras, por 

parte do(a) estudante ou de seu responsável legal, durante o curso do ano letivo na entrega de 

documentos solicitados pela assistência estudantil, inclusive na comprovação de gastos, quando 

couber; 

e) Pela omissão da prestação de contas por dois meses consecutivos, sem que haja apresentação 

de justificativa plausível, que deverá ser encaminhada através de correio eletrônico para o 

endereço: cgac.mon@ifes.edu.br; 

f) Por punição disciplinar ao(a) discente proferida pelo Conselho de Ética, conforme determinado 

pelo Código de Ética do Corpo(a) discente do Ifes. 

g) Pelo encerramento do programa de maneira unilateral pela administração, expondo-se os 

motivos que ensejaram essa decisão; 

h) A qualquer tempo, por falta de recurso orçamentário. 

i) Por solicitação do(a) discente, que deverá ser encaminhada através de correio eletrônico para o 

endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, desde que o cancelamento do benefício não inviabilize a 

manutenção da realização das atividades pedagógicas não-presenciais através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 

§1º Para efetivação do cancelamento nos casos dispostos nas alíneas a), c) e d), serão garantidos 

os instrumentos de ampla defesa e contraditório. 

mailto:cgac.mon@ifes.edu.br
mailto:cgac.mon@ifes.edu.br
mailto:cgac.mon@ifes.edu.br
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§2º Estudantes que tiverem o auxílio cancelado somente poderão retornar ao programa através 

da inscrição em um novo edital que os contemple como público-alvo. 

§3º Estudantes que tiverem o auxílio cancelado por causa própria, somente poderão retornar ao 

programa no próximo ano letivo, mediante nova avaliação realizada pelo profissional de Serviço 

Social. 

§4º Os casos de discentes com comprovada dificuldade de aprendizado, assim como os casos de 

cancelamento de participação do(a) aluno(a) no programa, embasados no terceiro tópico do 

item 15.1 deste edital, serão encaminhados para análise da Comissão Interna de 

Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil – CIAPAE, devendo-se considerar os 

pareceres da Gestão Pedagógica em cada caso. 

4. DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO 

DADOS DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA 

NOME COMPLETO: 

CPF:  Nª DA AGÊNCIA (com dígito): Nº DA CONTA (com dígito): 

BANCO: 

(    ) Banco do Brasil – 001; 

(    ) Banco do Nordeste do Brasil – 004; 

(    ) Banco do Estado do Espírito Santo – 021; 

(    ) Banco Santander – 033; 

(    ) Caixa Econômica Federal – 104; 

(    ) Banco Bradesco – 237; 

(    ) Itaú Unibanco – 341; 

(    ) Banco Cooperativo do Brasil – 756. 

TIPO DE CONTA (operação): 

(    ) Conta corrente - 001     (    ) Conta poupança - 013 

A CONTA BANCÁRIA INFORMADA É: 

(    ) Do próprio(a) aluno(a); 

(    ) Do pai ou da mãe do(a) aluno(a); 

(    ) Do avô ou avó do(a) aluno(a); 

(    ) Do tio ou tia do(a) aluno(a); 

(    ) Do padrasto ou madrasta do(a) aluno(a); 

(    ) De irmão ou irmão do(a) aluno(a); 

(    ) De primo ou prima do(a) aluno(a); 

(    ) De sobrinho ou sobrinha do(a) aluno(a). 

Observações: 

▪ Não será aceita a indicação de conta-salário para recebimento deste benefício. 

▪ O(a) discente só poderá informar conta bancária do tipo poupança (operação: 013) para recebimento do benefício, se 

esta for oriunda da Caixa Econômica Federal. 

▪ Não será aceita conta bancária que não esteja em nome do próprio(a) aluno(a) ou de familiar com grau de parentesco 

descrito nesse formulário. 

 

Data___/____/_____ 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) beneficiado 

_______________________________ 

Assinatura do(a) responsável legal 
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ANEXO VII 

Termo de Compromisso do(a) discente de Auxílio Tablet 

 

Eu,______________________________________________________________________________, 

aluno do curso ___________________________________________, matriculado sob o nº 

_____________________, na turma ____________, declaro ter recebido os bens relacionados no 

presente termo, no estado de conservação indicado, pelo qual assumo total responsabilidade pela 

guarda e conservação, comprometendo-me, inclusive, a informar à Biblioteca do IFES Campus 

Montanha, sobre todas as ocorrências relativas aos bens, e ainda, ressarcir a administração por 

perdas ou danos que vierem a ocorre ao bem. 

  

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 

Nº DO 

PATRIMÔNIO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

01     

 

O(a) discente beneficiado com Auxílio Tablet se comprometerá a agendar a devolução do 

equipamento junto à CGAC nos seguintes casos, em que se consolidará pelo fato que acontecer 

primeiro: 

a) Inexistência dos motivos que o levaram a requerer tal benefício, ou seja, se o(a) discente 
passar a ter à sua disposição equipamento particular que lhe permita a realização das 
atividades pedagógicas não-presenciais; 

b) Caso o(a) discente não tenha deferimento na solicitação do Auxílio Tablet no edital do letivo 
seguinte;  

c) Com o encerramento total das atividades pedagógicas não presenciais; 

d) Se for constatado abandono ou inatividade do(a) discente na realização das atividades 
pedagógicas não presenciais. 

Parágrafo único: As hipóteses supracitadas que ensejarão a devolução do tablet, não excluirão às 

de cancelamento do benefício previstas no edital de Assistência Estudantil vigente, uma vez que 

estas últimas também implicarão a devolução do equipamento. 

Data___/____/_____ 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) beneficiado 

_______________________________ 

Assinatura do(a) responsável legal 
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ANEXO VIII 

Termo de Compromisso do(a) discente beneficiado pelo Auxílio Alimentação 

 

Eu,______________________________________________________________________________, 

aluno do curso ___________________________________________, matriculado sob o nº 

_____________________, na turma ____________, declaro estar ciente das disposições referentes 

ao Programa de Auxílio Alimentação constantes na legislação em vigor e no Edital nº 01/2021 do 

Processo Seletivo Simplificado para classificação e participação nos programas específicos de 

atenção primária da política de assistência estudantil do Ifes – Campus Montanha e, ainda, das 

cláusulas abaixo enumeradas, as quais comprometo-me a cumprir integralmente, para que possa 

fazer jus a participação no referido programa. 

 

1. SOBRE O PROGRAMA: 

O auxílio alimentação por estudante poderá ser fornecido ‘in natura’, mediante a disponibilização de 

refeições no restaurante do campus para almoço e um lanche; ou ainda através de depósitos 

bancários. 

2. SÃO COMPROMISSOS E CONDIÇÕES DO(A) DISCENTE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA: 

▪ Participar das reuniões remotas ou presenciais, convocadas pela CGAC; 

▪ Assinar e enviar o Termo de Compromisso específico (presentes nos anexos VI, VII, VIII, IX e X, 

conforme o programa) através de espaço próprio no Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA) 

no período indicado para este fim no cronograma. Em caso de discente menor de 18 anos, o 

referido termo deverá ser assinado também por um de seus responsáveis legais; 

§1º O(a) discente não receberá os auxílios em que obtiver situação deferida ou suplente, enquanto 

não fizer o envio do Termo de Compromisso específico através do AVA. Sendo alocado na 

próxima lista de pagamento de benefícios elaborada no mês subsequente ao da data em que se 

fizer o envio do(s) termo(s). 

§2º Os dados bancários informados no Termo de Compromisso, deverão ser os mesmos daqueles 

informados no ato da inscrição, e deverão ser escritos de forma clara e legível. 

§3º Não serão pagos de forma retroativa, os valores referentes às parcelas mensais de auxílios 

estudantis de meses anteriores aos da inclusão do(a) discente em lista de pagamento de 

benefícios, motivado pelo envio tardio do Termo de Compromisso enviado, ou pelo envio de 

forma incorreta, incompleta ou ilegível. 

▪ Ser assíduo(a) às aulas, presenciais ou remotas, ou à realização das atividades pedagógicas não-

presenciais, conforme prevê o Regulamento de Organização Didática (ROD), o Código de Ética e 

as normas específicas para as APNPs; 
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▪ Comparecer a todas as atividades de acompanhamento dos programas, assim como aos 

atendimentos individuais e reuniões, quando solicitado; 

▪ Não cometer ato indisciplinar grave ou ato infracional previstos no Código de Ética e Disciplina 

do Corpo(a) discente do Ifes; 

▪ O(a) discente deverá encaminhar solicitação de interrupção ou desligamento do auxílio, por 

escrito, contendo identificação do requerente e exposição de motivos que ensejaram essa 

solicitação, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, no caso de 

desistência do curso, cancelamento da matrícula, transferência externa, transferência de 

campus, trancamento da matrícula ou por interesse de exclusão de seu nome da lista de 

beneficiados. O(a) discente que interpor essa solicitação por motivo de cancelamento da 

matrícula, transferência externa, transferência de campus ou trancamento da matrícula, estará 

sujeito ao ressarcimento dos recursos recebidos após a data em que impetrou o requerimento 

junto ao Registro Acadêmico, que será feita através pagamento à Guia de Recolhimento da 

União – GRU emitida para esse fim. 

▪ Apresentar justificativa por escrito à CGAC, através de correio eletrônico para o endereço: 

cgac.mon@ifes.edu.br, sobre situações que inviabilizem o cumprimento de quaisquer 

compromissos; 

▪ Comunicar qualquer alteração da situação socioeconômica da família por escrito à CGAC, através 

de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br. 

▪ Conhecer e cumprir às normas e às instruções relativas aos programas; 

▪ Apresentar dentro dos prazos estabelecidos todos os documentos, comprovantes e formulários 

e termos preenchidos e assinados, conforme o caso, exigidos pela assistência estudantil. 

 

5. DO CANCELAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO(A) ESTUDANTE NO PROGRAMA 

O cancelamento dos auxílios concedidos aos estudantes beneficiados através dos programas 

trazidos nesse edital, poderá ocorrer nos seguintes casos:  

i. Não cumprimento, sem justificativa, dos requisitos dispostos nesse edital; 

ii. Com a conclusão, abandono ou desistência do curso, com a transferência de campus ou externa, 

com o cancelamento ou trancamento da matrícula, que deverá ser informado diretamente à 

CGAC, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, 

independentemente de requerimento interposto; 

iii. Par o(a) discente que não obtiver aproveitamento mínimo de 60% ao término do primeiro 

semestre do ano letivo, no conjunto das disciplinas lecionadas no período; 

iv.  Omissão, prestação de informações falsas, ilegíveis, incompletas ou que contenham rasuras, por 

parte do(a) estudante ou de seu responsável legal, durante o curso do ano letivo na entrega de 
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documentos solicitados pela assistência estudantil, inclusive na comprovação de gastos, quando 

couber; 

v. Pela omissão da prestação de contas por dois meses consecutivos, sem que haja apresentação 

de justificativa plausível, que deverá ser encaminhada através de correio eletrônico para o 

endereço: cgac.mon@ifes.edu.br; 

vi. Por punição disciplinar ao(a) discente proferida pelo Conselho de Ética, conforme determinado 

pelo Código de Ética do Corpo(a) discente do Ifes. 

vii. Pelo encerramento do programa de maneira unilateral pela administração, expondo-se os 

motivos que ensejaram essa decisão; 

viii. A qualquer tempo, por falta de recurso orçamentário. 

ix. Por solicitação do(a) discente, que deverá ser encaminhada através de correio eletrônico para o 

endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, desde que o cancelamento do benefício não inviabilize a 

manutenção da realização das atividades pedagógicas não-presenciais através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 

§1º Para efetivação do cancelamento nos casos dispostos nas alíneas a), c) e d), serão garantidos 

os instrumentos de ampla defesa e contraditório. 

§2º Estudantes que tiverem o auxílio cancelado somente poderão retornar ao programa através 

da inscrição em um novo edital que os contemple como público-alvo. 

§3º Estudantes que tiverem o auxílio cancelado por causa própria, somente poderão retornar ao 

programa no próximo ano letivo, mediante nova avaliação realizada pelo profissional de Serviço 

Social. 

§4º Os casos de discentes com comprovada dificuldade de aprendizado, assim como os casos de 

cancelamento de participação do(a) aluno(a) no programa, embasados no terceiro tópico do 

item 15.1 deste edital, serão encaminhados para análise da Comissão Interna de 

Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil – CIAPAE, devendo-se considerar os 

pareceres da Gestão Pedagógica em cada caso. 
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6. DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO 

DADOS DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA 

NOME COMPLETO: 

CPF:  Nª DA AGÊNCIA (com dígito): Nº DA CONTA (com dígito): 

BANCO: 

(    ) Banco do Brasil – 001; 

(    ) Banco do Nordeste do Brasil – 004; 

(    ) Banco do Estado do Espírito Santo – 021; 

(    ) Banco Santander – 033; 

(    ) Caixa Econômica Federal – 104; 

(    ) Banco Bradesco – 237; 

(    ) Itaú Unibanco – 341; 

(    ) Banco Cooperativo do Brasil – 756. 

TIPO DE CONTA (operação): 

(    ) Conta corrente - 001     (    ) Conta poupança - 013 

A CONTA BANCÁRIA INFORMADA É: 

(    ) Do próprio(a) aluno(a); 

(    ) Do pai ou da mãe do(a) aluno(a); 

(    ) Do avô ou avó do(a) aluno(a); 

(    ) Do tio ou tia do(a) aluno(a); 

(    ) Do padrasto ou madrasta do(a) aluno(a); 

(    ) De irmão ou irmão do(a) aluno(a); 

(    ) De primo ou prima do(a) aluno(a); 

(    ) De sobrinho ou sobrinha do(a) aluno(a). 

Observações: 

▪ Não será aceita a indicação de conta-salário para recebimento deste benefício. 

▪ O(a) discente só poderá informar conta bancária do tipo poupança (operação: 013) para recebimento do benefício, se 

esta for oriunda da Caixa Econômica Federal. 

▪ Não será aceita conta bancária que não esteja em nome do próprio(a) aluno(a) ou de familiar com grau de parentesco 

descrito nesse formulário. 

 

Estando de acordo com essas disposições, comprometo-me a aceitá-las e cumpri-las. 

 

Data___/____/_____ 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) beneficiado 

_______________________________ 

Assinatura do(a) responsável legal 
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ANEXO IX 

Termo de Compromisso do(a) discente beneficiado pelo Auxílio Moradia 

Eu,______________________________________________________________________________, 

aluno do curso ___________________________________________, matriculado sob o nº 

_____________________, na turma ____________, declaro estar ciente das disposições referentes 

ao Programa de Auxílio Moradia constantes na legislação em vigor e no Edital nº 01/2021 do 

Processo Seletivo Simplificado para classificação e participação nos programas específicos de 

atenção primária da política de assistência estudantil do Ifes – Campus Montanha e, ainda, das 

cláusulas abaixo enumeradas, as quais comprometo-me a cumprir integralmente, para que possa 

fazer jus a participação no referido programa. 

 

1. SOBRE O PROGRAMA: 

▪ O valor mensal do auxílio moradia será baseado na análise do contrato/comprovante de aluguel 

do(a) estudante, de acordo com avaliação socioeconômica realizada pelo Serviço Social e não 

ultrapassará o valor de R$ 100,00 (cem reais) por mês. 

▪ Este Auxílio não será pago durante a vigência das atividades não-presenciais. 

▪ O(a) discente terá até 10 dias úteis após a efetivação do depósito feito pelo Ifes, para efetuar a 

comprovação de gastos com o auxílio moradia. Caso o(a) discente não faça a prestação contas 

no prazo estabelecido, haverá suspensão do auxílio até o mês subsequente a data de 

regularização da situação, que será feita através de envio tardio pelo(a) discente do(s) referido(s) 

comprovante(s), acrescidos de justificativa por escrito que deverá(ão) ser encaminhado(s) à 

CGAC por correio eletrônico através do endereço: cgac.mon@ifes.edu.br. 

▪ Caso sejam verificadas irregularidades na utilização dos recursos, a CGAC instaurará processo 

administrativo em que participará também a CIAPAE, para apuração do ocorrido, independente 

da imputação de ressarcimento do valor integral disponibilizado que deverá ser feito aluno e 

aplicação de outras sanções a esse. 

▪ Para comprovação de gastos com o Auxílio Moradia o(a) discente poderá apresentar recibo de 

pagamento de aluguel, emitido pelo locador da residência ou imobiliária. O referido 

comprovante deverá conter: 

h) A Razão Social da imobiliária ou nome completo do locador da residência; 

i) O CNPJ da imobiliária ou CPF do locador da residência; 

j) A descrição do objeto da locação e endereço de localização do imóvel; 

k) A data em que o pagamento do aluguel foi efetivado pelo(a) discente; 
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l) O valor total do aluguel, devendo ser discriminados os encargos de multa e juros, quando 

couber; 

m) O nome do locatário, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável legal; 

n) O CPF do locatário, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável legal. 

§1º Excepcionalmente, o(a) discente poderá apresentar comprovante pago em nome de terceiro, 

desde que justificada a impossibilidade de que o faça em seu próprio nome ou em nome de seu 

responsável legal, responsabilizando-se pela veracidade das informações idoneamente, de modo 

que se garante que o serviço foi utilizado pelo(a) discente para a realização das atividades 

pedagógicas não-presenciais. 

§2º Não se acatará envio de recibos ou notas fiscais sem a informação de que o pagamento foi 

efetivado. 

§3º Os comprovantes deverão ser enviados de forma digitalizada, através da captura de fotos 

nítidas ou escaneamento do documento, que deverão ser encaminhados através de correio 

eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, e devem a atender a todas as exigências 

contidas nesse edital.  

§4º O envio de comprovantes que sejam ilegíveis, que contenham rasuras, ou que não contenham 

informações que atendam a todas a exigências supracitadas, serão desconsiderados a ônus do(a) 

discente. 

§5º O(a) discente poderá se valer do envio de mais de um documento para a comprovação, como 

por exemplo, fatura ou boleto acrescido do cupom ou nota fiscal que comprove o pagamento 

deste(a) a fim de que se cumpram todas as exigências. 

§6º Não serão ressarcidos valores oriundos de comprovação de gastos feita fora do prazo 

estabelecido, essa apenas servirá para a regularização e interrupção da suspensão do referido 

benefício.  

2. SÃO COMPROMISSOS E CONDIÇÕES DO(A) DISCENTE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA: 

▪ Participar das reuniões remotas ou presenciais, convocadas pela CGAC; 

▪ Assinar e enviar o Termo de Compromisso específico (presentes nos anexos VI, VII, VIII, IX e X, 

conforme o programa) através de espaço próprio no Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA) 

no período indicado para este fim no cronograma. Em caso de discente menor de 18 anos, o 

referido termo deverá ser assinado também por um de seus responsáveis legais; 

§1º O(a) discente não receberá os auxílios em que obtiver situação deferida ou suplente, enquanto 

não fizer o envio do Termo de Compromisso específico através do AVA. Sendo alocado na 

próxima lista de pagamento de benefícios elaborada no mês subsequente ao da data em que se 
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fizer o envio do(s) termo(s). 

§2º Os dados bancários informados no Termo de Compromisso, deverão ser os mesmos daqueles 

informados no ato da inscrição, e deverão ser escritos de forma clara e legível. 

§3º Não serão pagos de forma retroativa, os valores referentes às parcelas mensais de auxílios 

estudantis de meses anteriores aos da inclusão do(a) discente em lista de pagamento de 

benefícios, motivado pelo envio tardio do Termo de Compromisso enviado, ou pelo envio de 

forma incorreta, incompleta ou ilegível. 

▪ Ser assíduo(a) às aulas, presenciais ou remotas, ou à realização das atividades pedagógicas não-

presenciais, conforme prevê o Regulamento de Organização Didática (ROD), o Código de Ética e 

as normas específicas para as APNPs; 

▪ Comparecer a todas as atividades de acompanhamento dos programas, assim como aos 

atendimentos individuais e reuniões, quando solicitado; 

▪ Não cometer ato indisciplinar grave ou ato infracional previstos no Código de Ética e Disciplina 

do Corpo(a) discente do Ifes; 

▪ O(a) discente deverá encaminhar solicitação de interrupção ou desligamento do auxílio, por 

escrito, contendo identificação do requerente e exposição de motivos que ensejaram essa 

solicitação, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, no caso de 

desistência do curso, cancelamento da matrícula, transferência externa, transferência de 

campus, trancamento da matrícula ou por interesse de exclusão de seu nome da lista de 

beneficiados. O(a) discente que interpor essa solicitação por motivo de cancelamento da 

matrícula, transferência externa, transferência de campus ou trancamento da matrícula, estará 

sujeito ao ressarcimento dos recursos recebidos após a data em que impetrou o requerimento 

junto ao Registro Acadêmico, que será feita através pagamento à Guia de Recolhimento da 

União – GRU emitida para esse fim. 

▪ Apresentar justificativa por escrito à CGAC, através de correio eletrônico para o endereço: 

cgac.mon@ifes.edu.br, sobre situações que inviabilizem o cumprimento de quaisquer 

compromissos; 

▪ Comunicar qualquer alteração da situação socioeconômica da família por escrito à CGAC, através 

de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br. 

▪ Conhecer e cumprir às normas e às instruções relativas aos programas; 

▪ Apresentar dentro dos prazos estabelecidos todos os documentos, comprovantes e formulários 

e termos preenchidos e assinados, conforme o caso, exigidos pela assistência estudantil. 

 

7. DO CANCELAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO(A) ESTUDANTE NO PROGRAMA 

O cancelamento dos auxílios concedidos aos estudantes beneficiados através dos programas 

trazidos nesse edital, poderá ocorrer nos seguintes casos:  
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x. Não cumprimento, sem justificativa, dos requisitos dispostos nesse edital; 

xi. Com a conclusão, abandono ou desistência do curso, com a transferência de campus ou externa, 

com o cancelamento ou trancamento da matrícula, que deverá ser informado diretamente à 

CGAC, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, 

independentemente de requerimento interposto; 

xii. Par o(a) discente que não obtiver aproveitamento mínimo de 60% ao término do primeiro 

semestre do ano letivo, no conjunto das disciplinas lecionadas no período; 

xiii.  Omissão, prestação de informações falsas, ilegíveis, incompletas ou que contenham rasuras, por 

parte do(a) estudante ou de seu responsável legal, durante o curso do ano letivo na entrega de 

documentos solicitados pela assistência estudantil, inclusive na comprovação de gastos, quando 

couber; 

xiv. Pela omissão da prestação de contas por dois meses consecutivos, sem que haja apresentação 

de justificativa plausível, que deverá ser encaminhada através de correio eletrônico para o 

endereço: cgac.mon@ifes.edu.br; 

xv. Por punição disciplinar ao(a) discente proferida pelo Conselho de Ética, conforme determinado 

pelo Código de Ética do Corpo(a) discente do Ifes. 

xvi. Pelo encerramento do programa de maneira unilateral pela administração, expondo-se os 

motivos que ensejaram essa decisão; 

xvii. A qualquer tempo, por falta de recurso orçamentário. 

xviii. Por solicitação do(a) discente, que deverá ser encaminhada através de correio eletrônico para o 

endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, desde que o cancelamento do benefício não inviabilize a 

manutenção da realização das atividades pedagógicas não-presenciais através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 

§1º Para efetivação do cancelamento nos casos dispostos nas alíneas a), c) e d), serão garantidos 

os instrumentos de ampla defesa e contraditório. 

§2º Estudantes que tiverem o auxílio cancelado somente poderão retornar ao programa através 

da inscrição em um novo edital que os contemple como público-alvo. 

§3º Estudantes que tiverem o auxílio cancelado por causa própria, somente poderão retornar ao 

programa no próximo ano letivo, mediante nova avaliação realizada pelo profissional de Serviço 

Social. 

§4º Os casos de discentes com comprovada dificuldade de aprendizado, assim como os casos de 

cancelamento de participação do(a) aluno(a) no programa, embasados no terceiro tópico do 

item 15.1 deste edital, serão encaminhados para análise da Comissão Interna de 
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Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil – CIAPAE, devendo-se considerar os 

pareceres da Gestão Pedagógica em cada caso.  

8. DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO 

DADOS DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA 

NOME COMPLETO: 

CPF:  Nª DA AGÊNCIA (com dígito): Nº DA CONTA (com dígito): 

BANCO: 

(    ) Banco do Brasil – 001; 

(    ) Banco do Nordeste do Brasil – 004; 

(    ) Banco do Estado do Espírito Santo – 021; 

(    ) Banco Santander – 033; 

(    ) Caixa Econômica Federal – 104; 

(    ) Banco Bradesco – 237; 

(    ) Itaú Unibanco – 341; 

(    ) Banco Cooperativo do Brasil – 756. 

TIPO DE CONTA (operação): 

(    ) Conta corrente - 001     (    ) Conta poupança - 013 

A CONTA BANCÁRIA INFORMADA É: 

(    ) Do próprio(a) aluno(a); 

(    ) Do pai ou da mãe do(a) aluno(a); 

(    ) Do avô ou avó do(a) aluno(a); 

(    ) Do tio ou tia do(a) aluno(a); 

(    ) Do padrasto ou madrasta do(a) aluno(a); 

(    ) De irmão ou irmão do(a) aluno(a); 

(    ) De primo ou prima do(a) aluno(a); 

(    ) De sobrinho ou sobrinha do(a) aluno(a). 

Observações: 

▪ Não será aceita a indicação de conta-salário para recebimento deste benefício. 

▪ O(a) discente só poderá informar conta bancária do tipo poupança (operação: 013) para recebimento do benefício, se 

esta for oriunda da Caixa Econômica Federal. 

▪ Não será aceita conta bancária que não esteja em nome do próprio(a) aluno(a) ou de familiar com grau de parentesco 

descrito nesse formulário. 

 

Estando de acordo com essas disposições, comprometo-me a aceitá-las e cumpri-las. 

 

Data___/____/_____ 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) beneficiado 

_______________________________ 

Assinatura do(a) responsável legal 
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ANEXO X 

Termo de Compromisso do(a) discente beneficiado pelo Auxílio Transporte 

Eu,______________________________________________________________________________, 

aluno do curso ___________________________________________, matriculado sob o nº 

_____________________, na turma ____________, declaro estar ciente das disposições referentes 

ao Programa de Auxílio Transporte constantes na legislação em vigor e no Edital nº 01/2021 do 

Processo Seletivo Simplificado para classificação e participação nos programas específicos de 

atenção primária da política de assistência estudantil do Ifes – Campus Montanha e, ainda, das 

cláusulas abaixo enumeradas, as quais comprometo-me a cumprir integralmente, para que possa 

fazer jus a participação no referido programa. 

 
1. SOBRE O PROGRAMA: 

▪ O valor mensal do auxílio transporte poderá variar conforme a distância entre o local de moradia 

do(a) estudante e o Campus Montanha. 

▪ O(A) estudante selecionado receberá uma ajuda de custo de 50% para transporte intermunicipal, 

tendo como base o número de dias letivos, e o valor diário de passagem (ida e volta) ou custo 

mensal com transporte escolar particular. 

▪ Este auxílio não será pago durante a vigência das atividades não-presenciais. 

▪ O(a) discente terá até 10 dias úteis após a efetivação do depósito feito pelo Ifes, para efetuar a 

comprovação de gastos com o auxílio transporte. Caso o(a) discente não faça a prestação contas 

no prazo estabelecido, haverá suspensão do auxílio até o mês subsequente a data de regularização 

da situação, que será feita através de envio tardio pelo(a) discente do(s) referido(s) 

comprovante(s), acrescidos de justificativa por escrito que deverá(ão) ser encaminhado(s) à CGAC 

por correio eletrônico através do endereço: cgac.mon@ifes.edu.br. 

▪ Caso sejam verificadas irregularidades na utilização dos recursos, a CGAC instaurará processo 

administrativo em que participará também a CIAPAE, para apuração do ocorrido, independente da 

imputação de ressarcimento do valor integral disponibilizado que deverá ser feito aluno e 

aplicação de outras sanções a esse. 

▪ Para comprovação de gastos com o Auxílio Transporte, o(a) discente poderá apresentar recibo ou 

nota fiscal que ateste a utilização do serviço, emitido por empresa ou prestador(a) de serviço de 

transportes. O referido comprovante deverá conter: 

h) A Razão Social da empresa ou nome completo do prestador de serviços de transporte; 

i) O CNPJ da empresa ou CPF do prestador de serviços de transporte; 

j) A descrição do serviço contratado; 
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k) A data em que o pagamento foi efetivado pelo(a) discente; 

l) O valor total do serviço, devendo ser discriminados os encargos de multa e juros, quando couber; 

m)  O nome do contratante, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável legal; 

n) O CPF do contratante, que deverá ser o do próprio(a) discente, ou de seu responsável legal. 

§1º Excepcionalmente, o(a) discente poderá apresentar comprovante pago em nome de terceiro, 

desde que justificada a impossibilidade de que o faça em seu próprio nome ou em nome de seu 

responsável legal, responsabilizando-se pela veracidade das informações idoneamente, de modo 

que se garante que o serviço foi utilizado pelo(a) discente para a realização das atividades 

pedagógicas não-presenciais. 

§2º Não se acatará envio de recibos ou notas fiscais sem a informação de que o pagamento foi 

efetivado. 

§3º Os comprovantes deverão ser enviados de forma digitalizada, através da captura de fotos 

nítidas ou escaneamento do documento, que deverão ser encaminhados através de correio 

eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, e devem a atender a todas as exigências 

contidas nesse edital.  

§4º O envio de comprovantes que sejam ilegíveis, que contenham rasuras, ou que não contenham 

informações que atendam a todas a exigências supracitadas, serão desconsiderados a ônus do(a) 

discente. 

§5º O(a) discente poderá se valer do envio de mais de um documento para a comprovação, como 

por exemplo, fatura ou boleto acrescido do cupom ou nota fiscal que comprove o pagamento 

deste(a) a fim de que se cumpram todas as exigências. 

§6º Não serão ressarcidos valores oriundos de comprovação de gastos feita fora do prazo 

estabelecido, essa apenas servirá para a regularização e interrupção da suspensão do referido 

benefício.  

2. SÃO COMPROMISSOS E CONDIÇÕES DO(A) DISCENTE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA: 

▪ Participar das reuniões remotas ou presenciais, convocadas pela CGAC; 

▪ Assinar e enviar o Termo de Compromisso específico (presentes nos anexos VI, VII, VIII, IX e X, 

conforme o programa) através de espaço próprio no Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA) 

no período indicado para este fim no cronograma. Em caso de discente menor de 18 anos, o 

referido termo deverá ser assinado também por um de seus responsáveis legais; 

§1º O(a) discente não receberá os auxílios em que obtiver situação deferida ou suplente, enquanto 

não fizer o envio do Termo de Compromisso específico através do AVA. Sendo alocado na 
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próxima lista de pagamento de benefícios elaborada no mês subsequente ao da data em que se 

fizer o envio do(s) termo(s). 

§2º Os dados bancários informados no Termo de Compromisso, deverão ser os mesmos daqueles 

informados no ato da inscrição, e deverão ser escritos de forma clara e legível. 

§3º Não serão pagos de forma retroativa, os valores referentes às parcelas mensais de auxílios 

estudantis de meses anteriores aos da inclusão do(a) discente em lista de pagamento de 

benefícios, motivado pelo envio tardio do Termo de Compromisso enviado, ou pelo envio de 

forma incorreta, incompleta ou ilegível. 

▪ Ser assíduo(a) às aulas, presenciais ou remotas, ou à realização das atividades pedagógicas não-

presenciais, conforme prevê o Regulamento de Organização Didática (ROD), o Código de Ética e 

as normas específicas para as APNPs; 

▪ Comparecer a todas as atividades de acompanhamento dos programas, assim como aos 

atendimentos individuais e reuniões, quando solicitado; 

▪ Não cometer ato indisciplinar grave ou ato infracional previstos no Código de Ética e Disciplina 

do Corpo(a) discente do Ifes; 

▪ O(a) discente deverá encaminhar solicitação de interrupção ou desligamento do auxílio, por 

escrito, contendo identificação do requerente e exposição de motivos que ensejaram essa 

solicitação, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, no caso de 

desistência do curso, cancelamento da matrícula, transferência externa, transferência de 

campus, trancamento da matrícula ou por interesse de exclusão de seu nome da lista de 

beneficiados. O(a) discente que interpor essa solicitação por motivo de cancelamento da 

matrícula, transferência externa, transferência de campus ou trancamento da matrícula, estará 

sujeito ao ressarcimento dos recursos recebidos após a data em que impetrou o requerimento 

junto ao Registro Acadêmico, que será feita através pagamento à Guia de Recolhimento da 

União – GRU emitida para esse fim. 

▪ Apresentar justificativa por escrito à CGAC, através de correio eletrônico para o endereço: 

cgac.mon@ifes.edu.br, sobre situações que inviabilizem o cumprimento de quaisquer 

compromissos; 

▪ Comunicar qualquer alteração da situação socioeconômica da família por escrito à CGAC, através 

de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br. 

▪ Conhecer e cumprir às normas e às instruções relativas aos programas; 

▪ Apresentar dentro dos prazos estabelecidos todos os documentos, comprovantes e formulários 

e termos preenchidos e assinados, conforme o caso, exigidos pela assistência estudantil. 

 

9. DO CANCELAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO(A) ESTUDANTE NO PROGRAMA 

O cancelamento dos auxílios concedidos aos estudantes beneficiados através dos programas 
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trazidos nesse edital, poderá ocorrer nos seguintes casos:  

xix. Não cumprimento, sem justificativa, dos requisitos dispostos nesse edital; 

xx. Com a conclusão, abandono ou desistência do curso, com a transferência de campus ou externa, 

com o cancelamento ou trancamento da matrícula, que deverá ser informado diretamente à 

CGAC, através de correio eletrônico para o endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, 

independentemente de requerimento interposto; 

xxi. Par o(a) discente que não obtiver aproveitamento mínimo de 60% ao término do primeiro 

semestre do ano letivo, no conjunto das disciplinas lecionadas no período; 

xxii.  Omissão, prestação de informações falsas, ilegíveis, incompletas ou que contenham rasuras, por 

parte do(a) estudante ou de seu responsável legal, durante o curso do ano letivo na entrega de 

documentos solicitados pela assistência estudantil, inclusive na comprovação de gastos, quando 

couber; 

xxiii. Pela omissão da prestação de contas por dois meses consecutivos, sem que haja apresentação 

de justificativa plausível, que deverá ser encaminhada através de correio eletrônico para o 

endereço: cgac.mon@ifes.edu.br; 

xxiv. Por punição disciplinar ao(a) discente proferida pelo Conselho de Ética, conforme determinado 

pelo Código de Ética do Corpo(a) discente do Ifes. 

xxv. Pelo encerramento do programa de maneira unilateral pela administração, expondo-se os 

motivos que ensejaram essa decisão; 

xxvi. A qualquer tempo, por falta de recurso orçamentário. 

xxvii. Por solicitação do(a) discente, que deverá ser encaminhada através de correio eletrônico para o 

endereço: cgac.mon@ifes.edu.br, desde que o cancelamento do benefício não inviabilize a 

manutenção da realização das atividades pedagógicas não-presenciais através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 

§1º Para efetivação do cancelamento nos casos dispostos nas alíneas a), c) e d), serão garantidos 

os instrumentos de ampla defesa e contraditório. 

§2º Estudantes que tiverem o auxílio cancelado somente poderão retornar ao programa através 

da inscrição em um novo edital que os contemple como público-alvo. 

§3º Estudantes que tiverem o auxílio cancelado por causa própria, somente poderão retornar ao 

programa no próximo ano letivo, mediante nova avaliação realizada pelo profissional de Serviço 

Social. 

§4º Os casos de discentes com comprovada dificuldade de aprendizado, assim como os casos de 
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cancelamento de participação do(a) aluno(a) no programa, embasados no terceiro tópico do 

item 15.1 deste edital, serão encaminhados para análise da Comissão Interna de 

Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil – CIAPAE, devendo-se considerar os 

pareceres da Gestão Pedagógica em cada caso.  

10. DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO 

DADOS DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA 

NOME COMPLETO: 

CPF:  Nª DA AGÊNCIA (com dígito): Nº DA CONTA (com dígito): 

BANCO: 

(    ) Banco do Brasil – 001; 

(    ) Banco do Nordeste do Brasil – 004; 

(    ) Banco do Estado do Espírito Santo – 021; 

(    ) Banco Santander – 033; 

(    ) Caixa Econômica Federal – 104; 

(    ) Banco Bradesco – 237; 

(    ) Itaú Unibanco – 341; 

(    ) Banco Cooperativo do Brasil – 756. 

TIPO DE CONTA (operação): 

(    ) Conta corrente - 001     (    ) Conta poupança - 013 

A CONTA BANCÁRIA INFORMADA É: 

(    ) Do próprio(a) aluno(a); 

(    ) Do pai ou da mãe do(a) aluno(a); 

(    ) Do avô ou avó do(a) aluno(a); 

(    ) Do tio ou tia do(a) aluno(a); 

(    ) Do padrasto ou madrasta do(a) aluno(a); 

(    ) De irmão ou irmão do(a) aluno(a); 

(    ) De primo ou prima do(a) aluno(a); 

(    ) De sobrinho ou sobrinha do(a) aluno(a). 

Observações: 

▪ Não será aceita a indicação de conta-salário para recebimento deste benefício. 

▪ O(a) discente só poderá informar conta bancária do tipo poupança (operação: 013) para recebimento do benefício, se 

esta for oriunda da Caixa Econômica Federal. 

▪ Não será aceita conta bancária que não esteja em nome do próprio(a) aluno(a) ou de familiar com grau de parentesco 

descrito nesse formulário. 

 

Estando de acordo com essas disposições, comprometo-me a aceitá-las e cumpri-las. 

 

Data___/____/_____ 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) beneficiado 

_______________________________ 

Assinatura do(a) responsável legal

 


