
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

COMISSÃO LOCAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 

 
NOTA EXPLICATIVA SOBRE COMO FAZER A INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO PARA OS AUXÍLIOS DE 

INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL 
 
 
Para melhor orientar os (as) estudantes no processo de inscrição, seguem os seguintes 
apontamentos: 
 
a) Recomendamos que leiam atentamente o edital da seleção, antes de iniciar a inscrição. Pedimos 

que prestem atenção a todo o edital, e, especialmente, ao cronograma e aos documentos para a 

inscrição, bem como para a prestação de contas.  

No caso de quem vai solicitar o Auxílio Aquisição e/ou Manutenção de Equipamentos, salientamos 

que este auxílio é apenas para quem não foi contemplado em seleções anteriores. Havendo a 

constatação de que houve inscrição de estudantes que já receberam este auxílio, a inscrição será 

desconsiderada. 

Aos que forem solicitar este auxílio pela primeira vez, enfatizamos algo extremamente importante: 

como nas seleções anteriores, trata-se de um auxílio que exige prestação de contas. Então, 

aqueles que solicitarem o Auxílio Aquisição e/ou Manutenção de Equipamentos nesta seleção e 

forem contemplados, devem fazer a compra ou manutenção do seu equipamento – que pode ser 

computador, tablet, celular, carregador, mouse, pendrive, equipamentos tecnológicos que possam 

auxiliá-los nos estudos -, devem solicitar ao vendedor ou prestador de serviços, de imediato, a 

nota fiscal e, em seguida, enviá-la para o e-mail que consta no edital.  

O valor da nota fiscal deve ser igual ou superior ao valor do auxílio – e se o estudante quiser somar 

ao recebido para comprar um equipamento de maior valor, também é permitido. Se for feita a 

compra ou manutenção em equipamento por valor abaixo do recebido – o que desaconselhamos -, 

o estudante terá que devolver a diferença, junto com a nota fiscal complementar do valor 

recebido. 



A não prestação de contas deste auxílio poderá acarretar dificuldades para a obtenção da 

declaração de “Nada Consta”, por meio da CAE, quando o estudante precisar se formar. 

Outro ponto importante: Se for o caso, o Auxílio Aquisição e Manutenção de Equipamentos pode 

ser solicitado junto ao Auxílio Banda Larga/wifi ou junto ao Pacote de dados –, mas estes dois não 

podem ser solicitados juntos. Nem os três juntos. Portanto, ou apenas um de cada, ou no caso de 

ser mais de um – de acordo com a necessidade do (da) estudante -, que seja um auxílio de internet 

junto ao Auxílio Aquisição e Manutenção de Equipamentos.  

 

b) No processo de inscrição, o (a) estudante deve preencher atentamente os dados de 

identificação, observando as informações orientadoras contidas entre uma pergunta e outra.  

 

c) No momento de anexação dos documentos, deve ser colocado um documento por local de 

envio, e, de preferência, que o documento esteja em PDF. 

No momento de anexar o espelho do CAD Único - que é o documento adquirido no site: 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ - ou a Folha-Resumo, que é recebida no dia 

da entrevista quanto é feito ou atualizado o CAD Único –, o estudante deve inseri-lo no local 

indicado com  bastante atenção, observando se foi, de fato, anexado, pois é por meio dele que 

fazemos a seleção. O (a) estudante pode anexar, no momento da inscrição, ou o Espelho do CAD 

Único ou a Folha-Resumo. 

Em seguida, em outro local, o estudante deve anexar os dados bancários e, logo mais, anexar um 

documento com foto e CPF – que pode ser o RG, em frente e verso, ou o CPF, à parte. Lembramos 

ainda que se for mais de um documento, eles devem estar em um único arquivo – 

preferencialmente em PDF -, pois a plataforma de inscrição não aceita mais de um arquivo no 

mesmo local. Portanto, em cada local de envio deve ter apenas um arquivo com o documento 

solicitado, e, no arquivo, pode conter mais de um documento – no caso do RG e CPF, se não 

estiverem em um único documento. 

 

d) No preenchimento do Formulário Socioeconômico, solicitamos, com especial atenção, que 

cliquem no local da renda per-capita, na alternativa que corresponde à renda per-capita, que está 

no seu espelho ou Folha-Resumo do CAD-Único. É importante que haja esta correspondência, para 

que a seleção possa fluir tranquilamente. 

 

Boa Inscrição! 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/

