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A Diretoria Geral do Campus São João dos Patos do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão, convida os estudantes dos cursos Técnicos nas 
modalidades Integrada e subsequente e dos cursos de Educação superior para 
participarem do processo de seleção e ingresso no Programa de Assistência Estudantil do 
ano de 2013, obedecendo aos critérios e instruções estabelecidas neste certame.   
 
1. DA VALIDADE 
 
1.1 O resultado dessa Seleção será válido apenas para os candidatos que irão se 
inscrever no Processo Seletivo para os Programas de Assistência Estudantil/2013 do 
Campus São João dos Patos/IFMA, conforme o número de vagas. A realização do 
presente seletivo está a cargo do NAE, por intemédio do Serviço Social do referido 
campus. 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1 As inscrições serão gratuitas. A inscrição do candidato implica no conhecimento e 
aceitação das condições estabelecidas neste edital, às quais não poderá alegar 
desconhecimento. O candidato que pretenda participar do Processo Seletivo para os 
Programas, deverá inscrever-se no  período e horários abaixo determinados: 
 

LOCAL HORÁRIO PERÍODO 

IFMA- Campus São João 
dos Patos 

08h às 12:000h 
14:30h às 17:30h 

01/04 a /04/04/2013 

 
2.2 Cada candidato preencherá uma ficha de inscrição à qual deverão ser anexados os 
seguintes documentos: (o questionário poderá ser preenchido em casa e entregue no 
IFMA). 
2.2.1 Xerox da Carteira de Identidade; 
2.2.2 Xerox do CPF 
2.2.3 Comprovante de renda familiar (último pagamento): 
a) Assalariado: Xerox do contracheque ou da Carteira Profissional; 
b) Aposentado ou pensionista: Xerox do cartão e do extrato; 
c) Autônomo (comerciante profissional liberal etc.): declaração de renda como autônomo 
(original); 



d) Trabalho informal (emprego doméstico sem carteira assinada, camelô, vendedor 
ambulante, “bicos” em geral): declaração de renda informal (original): Obs.: No caso de 
Declaração de Renda Informal ou Declaração de Renda como Autônomo essa deverá ser 
original e conter o valor do salário do (s) responsável (is), ser assinada pelo declarante e 
por duas (2) testemunhas com endereço e identificação (Carteira de Identidade e CPF), 
tanto do declarante quanto das testemunhas, comprovando o ali declarado. 
2.2.4 Xerox da(s) Certidão (ões) de Nascimento ou Carteira(s) de Identidade de outros 
dependentes da renda familiar; 
2.2.5 Comprovante de residência; 
2.2.6 Comprovante de aluguel ou prestação da casa própria (caso a família tenha uma 
dessas despesas com habitação);. 
2.3 É de inteira responsabilidade do candidato a entrega de toda a documentação, em 
caso contrário o mesmo será automaticamente eliminado da seleção. 
 
3. DAS DESCRIÇÕES DE  MODALIDADES DE ASSISTENCIA: 
 
3.1 Auxílio Moradia (Aprovado pela Resolução 21/2011 de 11 de Abril de 2011):  
 
3.1.1 - Consiste no auxílio para pagamento de aluguel aos estudantes, cuja família nuclear 
ou responsáveis legais residam fora da sede do município de São João dos Patos;  
3.1.2- Comprovar que reside de aluguel na sede do município de São João dos Patos;  
3.1.3 - O valor do auxilio será de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais);  
3.1.4 - Serão oferecidas 10 bolsas aos estudantes pelo período de oito meses, 
compreendidos entre os meses de maio a dezembro de 2013;  
3.1.6 - O aluno beneficiado receberá o auxílio diretamente em conta bancária e deverá 
apresentar mensalmente o recibo do pagamento de aluguel (até o quinto dia útil após o 
recebimento da bolsa), a fim de comprovar que investiu o valor recebido, exclusivamente, 
para suprir os gastos com moradia; assinando a lista mensal de prestação de contas. A 
não apresentação da prestação de contas acarretará a suspensão da bolsa no mês 
seguinte. 
 
3.3 Auxílio Transporte (Aprovado pela resolução22/2011 de 11 de abril de 2011): 
 
3.1.1- Consiste no auxílio para custeio de despesas com transporte aos estudantes 
regularmente matriculados no IFMA- Campus São João dos Patos; 
3.1.2 o valor do auxílio será de 100,00 (cem reais); 
3.1.3 serão selecionados 25 estudantes; 
2.1.4 A vigência do projeto será oito meses compreendidos entre os meses de maio a 
dezembro de 2013, ressaltando que no mês julho de 2013, os selecionados receberão 
50,00 (cinquenta reais), considerando os dias letivos do mês em questão; 
2.1.5 O aluno selecionado receberá auxílio diretamente em conta bancária e deverá 
apresentar mensalmente (até o quinto dia útil após o recebimento da bolsa) um recibo que 
comprove a utilização de serviço de transporte alternativo, tais como: vans, moto-táxi, 
micro-ônibus etc. assinando a lista mensal de prestação de contas. A não apresentação da 
prestação de contas acarretará a suspensão da bolsa no Mês seguinte. 
 
 
4. DA SELEÇÃO 

 
4.1 Critérios para a seleção: 



4.1.1 Estar regularmente matriculado e frequentando as atividades de sala de aula; 
4.1.2 Não exercer atividade remunerada; 
4.1.3 Não participar de outro Projeto e/ou Programa de Assistência; 
4.1.4 Pertencer à família com renda per capita de até um salário mínimo e meio. 
4.1.5 Para o auxílio transporte participar no máximo de mais um projeto e/ou Programa de 
Assistência do IFMA ; 
4.1.5 O Campus São João dos Patos considerará para efeito do cálculo da renda per 
capita familiar, o somatório da renda das pessoas que trabalham na família, utilizando-se 
para o referido cálculo a seguinte fórmula:  
     
RPC = ΣRF/ND        1,5 salário mínimo  
  
Onde:  
RPC = Renda per capita familiar  
RF = Renda familiar  
ND = Número de dependentes  
 
4.2 No processo de seleção serão utilizados para análise sócio-econômica e obtenção da 
renda per capita: ficha de inscrição, questionário socioeconômico, análise documental, 
entrevista social e visita domiciliar, Caso se faça necessário. O resultado será divulgado 
dia 30/04//2013 Nos murais do Campus São João dos Patos 
4.3 O preenchimento das vagas será feito obedecendo à ordem crescente da renda per 
capita familiar; 
4.4 Em caso de empate será selecionado o candidato que apresente nessa ordem de 
prioridade: 
4.4.1 Família constituída, encontrando-se desempregado; 
4.4.2 Maior número de dependentes na família; 
4.4.3 Comprovante de aluguel de moradia ou prestação da casa própria; 
4.4.4 Continuando o empate, terá prioridade o candidato que tiver maior idade. 
  
5. CONDIÇÕES PARA PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL: 

5.1 Matrícula regular; 
5.2 Frequência regular 
5.3 A qualquer tempo poderão ser efetuadas pelo Serviço Social novas entrevistas e visitas 
domiciliares para acompanhamento dos estudantes selecionados. 
. 
 6. DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

  
6.1 Solicitar o desligamento através de formulário específico disponível no NAE;  
6.2 Estiver com baixa frequência e rendimento escolar - o aluno que estiver nesta situação 
será submetida à análise do Serviço Social e DEP/DESTEC, que emitirão parecer quanto 
ao desligamento ou não do aluno do Projeto;  
6.3 Não apresentar o comprovante de utilização do auxílio;  
6.4 Trancar matrícula ou evadir-se da escola;  
6.5 For encaminhado para estágio remunerado ou conseguir emprego;  
6.6 Cometer ato indisciplinar;  
6.7 Atentar contra a integridade física e moral de colegas, servidores, funcionários 
terceirizados e o público em geral; 
6.8 Causar danos matériais ao patrimônio Público do Instituto 



 
l 
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

7.1 A divulgação dos resultados será no dia 30/04 de 2013 no mural do IFMA a partir das 
17h e no site do IFMA: www.ifma.edu.br. 
 
8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
 

DATAS  ATIVIDADES LOCAL 

26/03/2013 Publicação edital  Campus São João dos 
Patos 

01 a 04/04/2013 Período de Inscrição  Campus São João dos 
Patos 

08 a 25/04/2013 Análise socioeconômica, 
entrevista ou visita (caso 
haja necessidade). 

Campus São João dos Patos 

30/04/2013 Divulgação resultado Campus São João dos Patos 
e no site: www.ifma.edu.br. 

 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1 Será eliminado o candidato que: 
9.1.1 Não apresentar os documentos exigidos, conforme o item 2.2; 
9.1.2 Não estiver enquadrado nos critérios exigidos, conforme o item 4; 
9.1.3 Na análise socioeconômica for verificada omissão de dados, documentos falsos e/ou 
rasurados ou não veracidade nas informações prestadas. 
9.2 A inscrição dos candidatos implicará a aceitação expressa das condições constantes 
nestas Normas; 
9.3 Caso não haja preenchimento de vagas o recurso do Projeto será destinado para outro 
Programa. 
9.4 Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela NAE e 
pelo Departamento de Assuntos Estudantis com base nos Regulamentos dos Programas. 
9.5 As disposições e instruções contidas nos avisos oficiais e normas complementares, 
divulgadas pela NAE, constituirão, a partir de então, parte integrante deste Edital. 
Parágrafo único – Fica eleito o Foro da Justiça Federal na Cidade de São João dos Patos, 
com exclusão e renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
questões oriundas do presente Processo Seletivo. 
9.6 Somente após os procedimentos formais, o estudante estará vinculado ao Programa 
de Assistência Estudantil, fazendo jus a bolsa/auxílio de sua respectiva modalidade. 
 

São João dos Patos, 26 de março de 2013. 
 
 

Antonio Maia de Oliveira 
Diretor Geral  

                                                                                                  

 



ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE RENDA 

 

Declaro para os devidos fins, que ___________________________________________________, 

RG ________________________________________, CPF ________________________________, 

Residente _______________________________________________________________________ 

Nº _______, Bairro _______________________________________, Telefone _________________, 

Trabalho no(a)_____________________________________ como __________________________, 

tendo em média Renda no Valor de R$ ______________________ mensais. 

 

São João dos Patos – MA, ______ de ___________________ de 20___. 

 

_____________________________________ 
DECLARANTE 

 

                                                        TESTEMUNHAS 

1ª testemunha 

Nome:_________________________________________________________________  

RG:_________________________________CPF________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________Nº______

Bairro ____________________________ Telefone: _______________________ 

 Assinatura:_____________________________________________________________  

2ª testemunha 

Nome:_________________________________________________________________  

RG:_________________________________CPF________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________Nº______

Bairro ____________________________Telefone: _______________________ 

 Assinatura:_________________________________________________________________ 


