
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS 

DIRETORIA GERAL 
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

 
Edital de Chamada Pública 

 
Aprovada pela Resolução Nº 045 de 03 de julho de 2012, do Conselho Diretor do 

IFMA. 
 
 

Edital nº 012 de 29 de abril de 2013 
 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão/Campus São João dos Patos, no uso de suas atribuições e consoante 

Resolução Nº 045/2012, de 03 de julho de 2012, do Conselho Diretor deste Instituto, 

torna público edital de convocação para requerimento do auxílio-transporte dos 

alunos do curso Licenciatura em Física do Plano Nacional de Formação de 

professores da Educação Básica - PARFOR do IFMA São João dos Patos.  

1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

1.1 Estão habilitados ao Programa de Assistência Estudantil Auxílio 

Transporte alunos regularmente matriculados em cursos de Licenciatura 

ofertados pelo IFMA por força do PARFOR, com frequência regular, e que 

residam fora da sede ou em municípios diferentes daquele em que o curso é 

ofertado.  

1.2 O(a) estudante deverá solicitar via requerimento anexando comprovante 

de endereço em seu nome, comprovante de matrícula do semestre atual, 

comprovante de conta bancária, RG e CPF (cópias).  

2. DO AUXÍLIO   

1.1 O Auxílio transporte será de R$ 100,00 (cem reais) mensais, no período de 

maio a dezembro de 2013, totalizando assim, 8 meses.  

1.2 O pagamento do auxílio transporte será realizado diretamente na conta 

bancária do (a) estudante que requereu o auxílio nos prazos deste edital.  



1.3 A cada semestre letivo o aluno deverá requer o auxílio transporte através 

de requerimento próprio anexando comprovante de matrícula e endereço.  

1.4 Não será aceita conta com mais de um titular ou conta aberta com CPF 

diferente do pertencente ao beneficiário do auxílio.  

1.5 Será desligado do Programa de Assistência Auxílio Transporte o (a) 

estudante que: 

1.5.1 Solicitar formalmente desligamento; 

1.5.2 Estiver com frequência escolar mensal inferior a 75% do total das 

horas mensais previstas no calendário escolar; 

1.5.3 Evadir-se do curso.  

2. DA INSCRIÇÃO  

Local: Coordenação Local do PARFOR 

Período: 29 e 30 de abril de 2013  

Horários: 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 

 3.1 Cada candidato preencherá requerimento próprio, que deverá ser 

entregue com os seguintes documentos:  

a) Cópia da Carteira de Identidade; 

b) Cópia do CPF;  

c) Comprovante de matrícula do semestre atual; 

d) Comprovante de endereço; 

e) Cópia da conta bancária.  

É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a entrega de toda a 

documentação, bem como o preenchimento correto do requerimento. 

 5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
     5.1 A lista dos estudantes que requereram o auxílio transporte será no dia 

03/05/2013 no mural do IFMA/Campus São João dos Patos. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1  Não poderá receber o auxílio transporte: 



6.1. Não estiver enquadrado nos critérios exigidos, conforme o item 1.1 do 

presente edital ou não ter feito o requerimento do auxílio no período 

estabelecido neste edital.  

6.2 A inscrição dos(das) candidatos(as) implicará o conhecimento e tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação 

às quais não poderá alegar desconhecimento; 

6.3 A Diretoria Geral do Campus São João dos Patos, juntamente com a 

Direção de Desenvolvimento de Ensino, a Coordenação Local do PARFOR 

e o Serviço Social reservam-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas neste Edital, com base no Projeto Auxilio 

Transporte do IFMA, aprovado pela Resolução nº 45/2012 do Conselho 

Superior deste Instituto; 

6.4 As disposições e instruções contidas nos avisos oficiais e normas 

complementares, divulgadas pela Coordenação Local do PARFOR e 

Serviço Social, constituirão, a partir de então, parte integrante deste Edital. 

 
 

São João dos Patos, 29 de abril de 2013 
 
 

Antonio Maia de Oliveira 
Diretor Geral 


