
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO –

CAMPUS GUANAMBI

NOTA INFORMATIVA CLAE 04/2021.2, Edital n°03/2022

A Comissão Local da Assistência Estudantil resolve:

1. DIVULGAR a abertura de inscrições para seleção do Programa de Assistência e Inclusão do

Estudante (PAISE) - Edital 03/2022, com vagas para o segundo semestre letivo.

2.  INFORMAR  que  a  abertura  de  inscrições  será  exclusivamente  através  do  link

http://opinanovo.ifbaiano.edu.br/index.php/249589?lang=pt-BR,  consoante  ao  cronograma  do

Edital publicado no site oficial e demais redes de comunicação do campus Guanambi.

3. SALIENTAR as modalidades ofertadas para um possível retorno presencial/híbrido em 2021.2:

a) Auxílio Moradia

-  Só será ofertado com o retorno das aulas presenciais ou ensino híbrido.

b) Auxílio Transporte (I e II, presencial e EAD);  

-Transporte I – para distâncias até 100 km do Campus;

- Transporte II – para distâncias maiores de 100 km do Campus;

- O auxílio transporte só será ofertado com o retorno das aulas presenciais ou ensino híbrido;

c) Auxílio Creche (presencial e EAD);

d) Auxílio Material Acadêmico

- Estudantes já contemplados com o Auxílio Material Acadêmico em 2021.1 não poderão solicitá-lo

novamente;

e) Auxílio Uniforme

-  Só será ofertado com o retorno das aulas presenciais ou ensino híbrido.

http://opinanovo.ifbaiano.edu.br/index.php/249589?lang=pt-BR


4. INFORMAR que os estudantes da Modalidade de Ensino a Distância (EAD) só poderão solicitar

o auxílio referente ao Transporte ou Creche.

5. INFORMAR sobre a documentação exigida:

a) Conforme o Edital 03/2022 do PAISE deverá ser anexado, preferencialmente em formato PDF, o

espelho do CADÚNICO ou a folha resumo de atualização do CADÚNICO, a fim de comprovação

da  situação  de  vulnerabilidade  e  inscrição  no  programa,  bem  como,  cópia  de  documento  de

identidade com foto (frente e verso), do CPF e  comprovante de conta corrente ou poupança (em

nome e CPF do estudante) para eventuais pagamentos.

6.  SALIENTAR  que,  conforme  o  item 1.3  do  Edital  03/2022,  dentre  os  auxílios  financeiros

supracitados, apenas o de material acadêmico e uniforme poderão ser cumulativo entre si e com

qualquer  outro  ofertado  no  âmbito  do  PAISE.  Neste  sentido  o  estudante  não  poderá  solicitar

transporte e moradia simultaneamente.

7.  INFORMAR que os  discentes  contemplados  com os  auxílios  Moradia  e  Creche  nos  Editais

20/2021 e 35/2021 não precisarão solicitar os referidos auxílios, pois continuarão recebendo durante

o semestre letivo 2021.2.

8. RECOMENDAR que o estudante leia o Edital, pois a leitura o ajudará a conhecer as normas do

processo seletivo, dando base para que o estudante possa reivindicar os seus direitos, como também

dando posse aos detalhes que o fará evitar erros no processo de inscrição e possível desclassificação

por não se atentar às informações presentes no Edital.

Atenciosamente,

Comissão Local de Assistência Estudantil – Campus Guanambi
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