
 
IMPORTANTE! 
 

Todos os documentos devem ser entregues acompanhados de 
cópias que serão autenticadas por um dos membros da 
Comissão do PAISE. É importante verificar se todos os 
documentos estão corretos e se foram declarados no 
Questionário Socioeconômico. (item 4.3.4 do Edital). 
 
Seus documentos são uma prova de verdade, por isso esteja 
atento, qualquer indício de fraude acarreta na suspensão da 
sua participação no Programa. 
 
Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo 
previsto no Cronograma, por isso permaneça atento aos 
períodos e datas de cada fase. (item 4.3.7do Edital). 
 
Atenção aos itens 4.3.8 e 4.3.9 do Edital: 

Após a entrega dos documentos não será permitido adicionar 
ou substituir nenhum deles; 
Não serão aceitos protocolos em substituição de 
documentos originais, por isso se antecipe e providencie os 
documentos que faltam. 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 

 
Acesse o site: www.ifbaiano.edu.br/unidades/guanambi. As 
publicações também estarão no mural do PAISE na 
Coordenação de Assuntos Estudantis (CAE) a partir do dia 19 
de abril. 
 
Caso você esteja entre os selecionados, fique atento à 
entrega da documentação bancária. Não será permitido 
apresentar a documentação em outro formato e meio que não seja 
o documento físico.  
 
Também será necessário apresentar os documentos originais 
para que a cópia seja autenticada por um dos membros da 
Comissão do PAISE.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Integrante da Política de Assistência 

Estudantil (PAE), o Programa de 

Assistência e Inclusão Social do 

Estudante (PAISE) tem como objetivo 

contribuir para a permanência e êxito do 

estudante nas atividades acadêmicas, 

evitando a retenção ou a evasão em razão das 

condições de vulnerabilidade 

socioeconômicas, e assim minimizar os 

efeitos das desigualdades socioculturais que 

interfiram no processo ensino/aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 



I - Da oferta de auxílios no Campus 

 
Em 2016 o Edital do PAISE foi unificado pela PROEN para 
todos os Campi, mas coube às Comissões definirem os auxílios 

que serão ofertados em cada um. Assim, no Campus 
Guanambi serão ofertados: 
 
Auxílio Moradia; 
Auxílio Transporte (em duas modalidades); 
Auxílio Permanência;  
Auxílio PROEJA; 
Auxílio Creche; 
Auxílio Uniforme; 
Auxílio Material Acadêmico. 
 

Além dos Auxílios estabelecidos, o estudante poderá contar 
com o Auxílio Eventual, que prevê a ajuda de custo nos 
casos especificados no item 1.2.9 do Edital. Mas é 
importante ressaltar que este auxílio não é de repasse 
mensal e está limitado aos recursos disponíveis no Programa. 
 
Todos os auxílios tem um teto máximo de valores estabelecido 
no Edital (item 2.0), o que não determina que serão pagos 
aqueles valores, por isso, com a finalidade de contemplar um 
número maior de candidatos, os valores finais no Campus 

Guanambi sofreram pequenos ajustes. 
 
Para participar da seleção do PAISE (item 3.0) o estudante 
deve estar regularmente matriculado e ter frequência mínima de 
75% nas aulas e atividades. Sendo contemplado, a 
freqüência mínima passa a ser de 85% e o não cumprimento  
implica no cancelamento do benefício. Outros pré-requisitos 
são: possuir renda familiar per capita de até 1 ½ salário 

mínimo atual; e estar em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. 

 
II – Das Inscrições 

No Campus Guanambi, as inscrições ocorrerão na sala da CAE 

no período de 19 de Abril a 03 de maio. O candidato deverá trazer o 

formulário de inscrição, questionário socioeconômico e 

documentos solicitados. 

 

 

 

 

 

É importante que antes de iniciar o preenchimento do 
Questionário Socioeconômico o estudante tenha em mãos o 
Edital, tenha realizado uma leitura preliminar, tenha 
ajuntado os documentos necessários e os mantenha em 
mãos para a inscrição, pois todos os documentos devem ser 
copiados e apresentados para serem autenticados por um 
dos membros da Comissão no ato da inscrição. 
 
III – Das Declarações 
É igualmente importante que havendo na família pessoas 
desempregadas, trabalhadores rurais, trabalhadores 
autônomos, receita ou despesa com pensão alimentícia, que 
essas Declarações sejam preenchidas, assinadas e 
apresentadas juntamente com os outros documentos. 

IV– Cronograma e Auxílios 
 

Fases Período/Data 

Divulgação do Edital e INSCRIÇÕES 19/04 a 03/05 

Entrevista Socioeconômica  10 a 13/05 

Análise e julgamento 16 a 18/05 

Divulgação dos pré-selecionados 19/05 

Período para solicitação de recursos 23 e 24/05 

Divulgação do resultado dos recursos 27 de maio 

Divulgação da lista final dos selecionados 30 de maio 

Apresentação da Documentação Bancária 31/05 a 03/06 

Envio das planilhas preenchidas  07 de junho 

Previsão de repasse financeiro 13 de junho 

 

Auxílio Valor 

01 Auxílio Moradia 300,00 

02 Auxílio Creche 300,00 

03 Auxílio Transporte Máximo 180,00 

04 Auxílio Transporte Mínimo 130,00 

05 Auxílio Permanência 250,00 

06 Auxílio PROEJA 250,00 

07 Auxílio Uniforme 100,00 

08 Auxílio Material Acadêmico 50,00 

 

V – Checklist dos documentos que você precisa 
apresentar para confirmar a sua inscrição no PAISE 2016. 
Consulte o item 4.3 do Edital para saber, em detalhe, quais 
documentos você precisará. Acompanhe e marque aqui. 

 CPF e RG do estudante; 

 RG ou Certidão de Nascimento de todos os membros da família 

declarados no Questionário Socioeconômico; 

 Comprovante(s) de renda do estudante e de familiares referentes ao 

mês de inscrição; 

 Carteira de Trabalho; 

Atenção à alínea) do item4.3.3 do Edital que descreve 

detalhamento da cópia da Carteira de Trabalho. 

 Contra-cheque; 

 Declaração de Desemprego/Declaração de Trabalhado Rural/ 

Declaração de Trabalhador Autônomo; 

 Comprovante de matrícula dos membros da família que estudam em 

instituições privadas; 

 Comprovante de residência em nome do estudante ou dos 

pais/responsável legal; 

Atenção à alínea c) do item 4.3.3 do Edital que descreve 

detalhamento. 

 Comprovante(s) de todas as despesas da família e/ou assumidas 

pela família referentes ao mês anterior à inscrição, (exemplo: água, 

energia elétrica, telefone, aluguel/financiamento); 

 Comprovante(s) de tratamento de saúde contínuo; 

 Contrato de aluguel (para estudantes que passaram a residir em 

Guanambi/Ceraíma em função dos estudos), registrado em cartório; 

 Comprovante/Declaração de pagamento ou recebimento de Pensão 

Alimentícia ou Auxílio Financeiro; 

 Comprovante(s) de participação em Programa Sociais (Bolsa 

Família,Bolsa Safra,BPC,entre outros); 

 Preenchimento do Questionário Socioeconômico. 


