
EDITAL Nº 27/2022
DE CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO

AO EDUCANDO DO IFS/PRAAE
CAMPUS PROPRIÁ

2ª     RETIFICAÇÃO     de   15 de dezembro     de     2022  

ONDE SE LÊ:

2.3 AUXÍLIOS, VAGAS, VALORES E PAGAMENTOS

2.3.1  Conforme estabelece a Resolução nº 28/2017/CS/IFS, art. 7º, será
reservada vaga para estudantes/pessoas com deficiências (PcDs), para os
auxílios e/ou bolsas.
2.3.2. Não  havendo  o  preenchimento  das  vagas  reservadas  para  as
PcDs, estas serão direcionadas aos demais estudantes.
2.3.3. Em atendimento à Resolução nº 28/2017/CS/IFS e à disponibilidade
orçamentária dos  campi, serão ofertados auxílios e/ou bolsas, conforme
tabela abaixo:

AUXÍLIO
VALOR

PARCELA
(R$)

QUANTITATIVO DE
VAGAS

TOTAL DE VAGAS

Auxílio
Permanência

Estudantil

Vulnerabilidade
Classe A

606,00

30 + CR 30 + CR
Vulnerabilidade

Classe B
556,00

Vulnerabilidade
Classe C

501,00

Auxílio
Material e/ou
fardamento

________ _______ 30 30
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2.3.4. Vagas e valores poderão sofrer alterações de acordo com a dotação
orçamentária do campus.
2.3.5. O  período de concessão dos  auxílios  financeiros  será  definido  de
acordo com o início do ano letivo/semestre, respeitando o limite máximo de
pagamento  de  até  10  (dez)  parcelas/meses,  com  exceção  do  Auxílio
Residência que terá a duração de 12 (doze) parcelas/meses, sendo que o
início do pagamento considerará o Resultado Final estabelecido no edital.
Obs.: O pagamento do referido edital ocorrerá em parcela única no mês
de dezembro,  porém o edital  servirá  como base para  atualização em
2023.
2.3.6. Nos casos de convocação de excedentes, o pagamento será a partir da
assinatura do Termo de Compromisso, considerando as parcelas restantes
até o final do ano/semestre letivo.
2.3.7.  Após  a  concessão  das  parcelas  estabelecidas  no  item  2.3.5,  a
continuidade  no  auxílio  concedido  no  período  letivo  subsequente  estará
condicionada  à  disponibilidade  orçamentária,  podendo  sofrer  alteração  em
seu  valor, e  à  metodologia  de  acompanhamento  (Instrução  Normativa  nº
01/2017/DIAE/Reitoria/IFS, Portaria nº 31 de 04 de janeiro de 2017), sendo os
critérios para essa continuidade definidos pela Coordenadoria de Assistência
Estudantil/CAE/COAE e Equipe Multidisciplinar dos campi.

LEIA-SE:

2.3 AUXÍLIOS, VAGAS, VALORES E PAGAMENTOS

2.3.1  Conforme estabelece a Resolução nº 28/2017/CS/IFS, art. 7º, será
reservada vaga para estudantes/pessoas com deficiências (PcDs), para os
auxílios e/ou bolsas.
2.3.4. Não  havendo  o  preenchimento  das  vagas  reservadas  para  as
PcDs, estas serão direcionadas aos demais estudantes.
2.3.5. Em atendimento à Resolução nº 28/2017/CS/IFS e à disponibilidade
orçamentária dos  campi, serão ofertados auxílios e/ou bolsas, conforme
tabela abaixo:
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AUXÍLIO
VALOR

PARCELA
(R$)

QUANTITATIVO DE
VAGAS

TOTAL DE VAGAS

Auxílio
Permanência

Estudantil

Vulnerabilidade
Classe A

606,00

30 + CR 30 + CR
Vulnerabilidade

Classe B
363,60

Vulnerabilidade
Classe C

242,40

Auxílio
Material e/ou
fardamento

________ _______ 30 30

2.3.4. Vagas e valores poderão sofrer alterações de acordo com a dotação
orçamentária do campus.
2.3.5. O  período de concessão dos  auxílios  financeiros  será  definido  de
acordo com o início do ano letivo/semestre, respeitando o limite máximo de
pagamento  de  até  10  (dez)  parcelas/meses,  com  exceção  do  Auxílio
Residência que terá a duração de 12 (doze) parcelas/meses, sendo que o
início do pagamento considerará o Resultado Final estabelecido no edital.
Obs.: O pagamento do referido edital ocorrerá em parcela única no mês
de dezembro,  porém o edital  servirá  como base para  atualização em
2023.
2.3.6. Nos casos de convocação de excedentes, o pagamento será a partir da
assinatura do Termo de Compromisso, considerando as parcelas restantes
até o final do ano/semestre letivo.
2.3.7. Após  a  concessão  das  parcelas  estabelecidas  no  item  2.3.5,  a
continuidade  no  auxílio  concedido  no  período  letivo  subsequente  estará
condicionada  à  disponibilidade  orçamentária,  podendo  sofrer  alteração  em
seu  valor, e  à  metodologia  de  acompanhamento  (Instrução  Normativa  nº
01/2017/DIAE/Reitoria/IFS, Portaria nº 31 de 04 de janeiro de 2017), sendo os
critérios para essa continuidade definidos pela Coordenadoria de Assistência
Estudantil/CAE/COAE e Equipe Multidisciplinar dos campi.
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