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TEIXEIRA DE FREITAS, 8 de novembro de 2020

À comunidade discente do Campus de Teixeira de Freitas.

Assunto: AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL - CRONOGRAMA PARA

PUBLICAÇÃO, DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO, CAMPUS

TEIXEIRA DE FREITAS.

     A Comissão Local de Assitência Estudantil do Campus Teixeira de Freitas,

torna público o cronograma do Auxílio de Inclusão Digital aos estudantes em

situação de vulnerabilidade sócioeconômica, conforme definido pelo Decreto

7.234, de 19/07/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência

Estudantil, em razão da pandemia causada pela COVID-19 e Resolução

90/2020, de 28/10/2020 do Conselho Superior do IF Baiano.

Os alunos contemplados receberão o auxílio de R$ 100,00 (cem reais) em 06

(seis) parcelas referentes ao Auxílio Pacote de Dados ou Auxílio de

Contratação de Banda Larga com 92 (noventa e duas vagas incluídos os dois

auxílios) e de R$ 600,00 (seiscentos reais) em parcela única referente ao

Auxílio Aquisição e Manutenção de equipamento com 92 (noventa e duas

vagas para este auxílio). Os benefícios serão pagos  via conta bancária

não sendo necessário ir ao campus. 

Os estudantes devem manifestar interesse realizando sua inscrição através do

preenchimento do formulário eletrônico disponível em:

http://opinanovo.ifbaiano.edu.br/index.php/553629?lang=pt-BR até o dia

15 de novembro de 2020.

O resultado preliminar deverá ser publicado até o dia 18 de novembro de

2020.

Os discentes poderão apresentar recurso do resultado da seleção até 48

horas úteis da sua divulgação, ou seja, até dia 22 de novembro de 2020. Os

recursos devem ser enviados por e-mail para o endereço

cae@teixeira.ifbaiano.edu.br. O e-mail deve ter como título: RECURSO AO

RESULTADO DA SELEÇÃO DO AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL, indicando



nome do(a) discente, curso, ano ou semestre, documentos probatórios além

das razões argumentadas.

O resultado final deverá ser publicado até o dia 24 de novembro de 2020.

Quadro resumido com as datas do cronograma para seleção dos novos

beneficiários:

09/11/2020
 Início das inscrições do Auxílio de Inclusão

Digital.

15/11/2020  Fim das inscrições.

18/11/2020  Publicação do resultado preliminar.

22/11/2020  Fim do prazo para interposição de recursos.

24/11/2020  Publicação do resultado final.
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