
Edital 04/2018
Assistência Estudantil

Orientações básicas

Serviço Social – Campus Vitória



• Objetivos
• Programas Ofertados
• Público Alvo
• Edital completo disponível em:

EDITAL 04/2018



Cronograma
ATIVIDADE PERÍODO LOCAL

Divulgação do Edital 24/07/2018  Mural do Serviço Social /site do Campus
Reunião de instrução Ver datas no 

edital
 Ver locais no edital

Entrega de documentação 30/07/2018 a 
03/08/2018

 Setor de Serviço Social

Análise documental e 
acadêmica

06/08/2018 a 
13/08/2018

 Setor do Serviço Social

Resultado Parcial 14/08  Mural do Serviço Social / site do Campus

Recurso 14/08/2018 a 
17/08/2018

 Setor do Serviço Social

Análise dos Recursos 20/08/2018 a 
23/08/2018

 Setor do Serviço Social

Resultado Final 24/08/2018  Mural do Serviço Social / site do Campus



● Ler atentamente todo o edital;

● Dar informações corretas;

● Entregar os documentos necessários;

● Acompanhar e cumprir todas as etapas do edital.

Passo 1: Responsabilidades do 
aluno



Passo 2: Participar das reuniões 
de instrução é obrigatório

● Data ● Horár
io

● Local ● Cursos

●

● 25/07

● 9:30 ● Mini Auditório● Edificações
● 15:30 ● Teatro ● Segurança do Trabalho (Proeja); Metalurgia 

e Mecânica
● 19:00 ● Teatro ● Metalurgia, Cadista, Guia de Turismo 

(Todos Proeja)
● 26/07 ● 19:00 ● Teatro ● Segurança do Trabalho e 

Geoprocessamento
● 27/07 ● 19:00 ● Teatro ● Eletrotécnica, Estradas e Mecânica
● 31/
● 08

●    19:00 ● Teatro ● Suplentes, alunos de 
reingresso/trancamento



● Retirar cópia no serviço 
social ou imprimir;

● Preencher à caneta e 
com letra legível;

● Colocar data e assinar.

Passo 3: Requerimento do auxílio



● Retirar cópia no serviço social ou 
imprimir;

● Preencher à caneta e com letra 
legível;

● Anotar TODAS as informações 
sobre o grupo familiar (ver verso);

● Colocar data e assinar.

Passo 4: Ficha de Estudo Social



Passo 4: Ficha de Estudo Social



1. Foto 3x4 
2. Documentos de identificação do aluno: CPF, Carteira de 

Identidade e Carteira de Trabalho (se maior de 18)
3. Documento de identificação de todos os membros do grupo 

familiar (que moram na mesma casa).

Passo 5: Cópias da documentação



4. Comprovante de residência. Se residir em casa alugada: contrato 
de locação, recibo de de aluguel e/ou comprovante de 
depósito; 

5. Comprovante de todas as despesas fixas da família (contas de 
água, luz elétrica, telefone convencional e celular, mensalidade 
escolar, empréstimos, prestação de casa própria, etc);

Passo 5: Cópias da documentação



6. Certidão de casamento do aluno e/ou responsável; certidão de 
óbito do cônjuge e/ou pais falecidos. Se separado ou 
divorciado (aluno ou responsável), apresentar certidão de 
casamento com averbação e/ou protocolo de ação judicial e 
documento que comprove recebimento de pensão alimentícia. 

Passo 5: Cópias da documentação



• Se a separação não é oficial, declaração de separação não legalizada (anexo 
IV) e declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia (anexo VII). 

Passo 5: Cópias da documentação

As testemunhas não podem 
ser moradoras do mesmo 
domicílio do estudante!

* Colegas do Ifes podem 
testemunhar APENAS nas 
declarações do próprio estudante, 
não sendo permitido serem 
testemunhas nas declarações dos 
familiares.



7. Comprovante de renda de TODOS do grupo familiar maiores de 
18 (dezoito) anos, em qualquer situação das relacionadas 
abaixo:

a. Para assalariados: contracheques dos 3 últimos meses;

Passo 5: Cópias da documentação



b. Desempregado: carteira de trabalho e declaração da própria 
pessoa de não exercício de atividade remunerada (modelo 
disponível no Anexo Vl);

Passo 5: Cópias da documentação

Página de rosto 
(frente)

Página de rosto
 (verso)



• Caso a CTPS nunca tenha sido assinada, apresentar a 1ª e a 2ª página do 
CONTRATO DE TRABALHO em branco.

• Todas as páginas devem ser grampeadas.
• A 1ª página deve estar identificada com o nome do titular do documento.

Passo 5: Cópias da documentação

Última página do contrato de trabalho / 
Próxima página em branco



c) autônomos e/ou informais: Carteira de trabalho e Declaração da 
própria pessoa, com o tipo de ocupação e renda média nos 
últimos 03 meses (modelo disponível no Anexo V).

Passo 5: Cópias da documentação

Página de rosto 
(frente)

Página de rosto
 (verso)

Última página do contrato de 
trabalho / Próxima página em 

branco



d) comerciantes ou microempresários: Cópia do Imposto de 
Renda Pessoa Física exercício 2018 (ano calendário 2017), ou 
mais recente; ou Declaração Anual do Simples Nacional 
(DASN) da empresa, referente ao ano de 2017 ou mais 
recente.

Passo 5: Cópias da documentação



e) trabalhadores rurais: comprovante de rendimento de trabalho cooperativado 
ou declaração do sindicato, associação ou declaração similar especificando 
a renda, ou cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, 
relativa exercício 2018 (Ano-Calendário 2017) ou mais recente.

Passo 5: Cópias da documentação



f) Aposentados, pensionistas ou outros benefícios da Previdência Social 
públicas ou privadas: Extrato do benefício referente ao último mês ou 
Declaração Anual de Rendimentos. Retirar extrato na agência do INSS ou 
no site https://sipa.inss.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml.

Passo 5: Cópias da documentação

• Caso exerça atividade 
remunerada, apresentar a 
documentação 
comprobatória desta renda. 



g) estagiário ou menor aprendiz: contrato contendo o valor 
recebido ou o último contracheque ou Declaração de 
Rendimentos, fornecida pela instituição em que exerce 
atividades.

Passo 5: Cópias da documentação



g) benefíciário social (Bolsa Família, etc.): comprovante, tais como 
extrato de recebimento do benefício referente ao último mês.

Passo 5: Cópias da documentação



Passo 6: Entrega da documentação

● Cronograma de entrega de documentação

● Dia ● Curso ● Horário ● Local

● 30/07 ● Segurança do Trabalho e Guia de Turismo ● 10 às 20 h. ● Sala do NAA 
(Núcleo de 
Acompanham
ento 
Acadêmico

● 31/07 ● Metalurgia e Cadista

● 01/08 ● Mecânica e Estradas

● 02/08 ● Edificações, Geoprocessamento e Eletrotécnica

● 03/08 ● Atendimento para casos omissos



• Apresentar os documentos originais com as cópias 
simples de TODOS documentos para autenticação;

• Formulários e declarações (anexos do edital) podem ser 
retirados no  Serviço Social.

• Entregar documentos em envelope (trazido pelo aluno);

• NÃO serão aceitos envelopes com documentação 
incompleta;

• NÃO será feita análise documental na entrega;

• O aluno poderá ser convocado para entrevista.

•

Passo 6: Entrega da documentação



• O Estudo Social com Parecer Técnico Social dos 
requerentes é feito após entrega da 
documentação;

• Os critérios de análise estão no edital;

• O resultado parcial será divulgado no dia 14/08/18 no 
mural do Serviço Social e site do campus. 

• Se indeferido nessa etapa, procurar o Serviço Social 
para saber motivo no período de recurso (14 a 
17/08/2018) de 8 às 20 horas. 

•

Passo 7: Resultado parcial



• Preencher o Requerimento de 
Recurso (ANEXO III), com 
justificativas e cópia de 
documentação pendente/ 
complementar;

• Entregar pessoalmente em 
envelope lacrado identificado 
com o nome e curso do 
aluno no Serviço Social de 
14 a 17/08/2018, de 08 às 20 
horas;

•

•

Passo 8: Recursos



• O Requerimento de Recurso (ANEXO III) estará 
disponível no  Serviço Social ou pode ser impresso 
pelo próprio estudante;

• O aluno terá o parecer revisto se o recurso for 
procedente, sendo contemplado com o benefício 
solicitado, de acordo com o limite de vagas;

• NÃO SERÃO AVALIADOS QUESTIONAMENTOS 
FEITOS APÓS O PERÍODO DE RECURSOS.

•

•

Passo 8: Recursos



• Será divulgado no dia 24/08/18 no mural do Serviço 
Social e no site do Ifes - Campus Vitória.

•

•

Passo 9: Resultado final



• A Folha de Pagamento dos auxílios para os alunos deferidos é feita após a 
divulgação do resultado final.

•
• A confecção da Folha é manual: digitam-se as informações (nome, cpf, agência, 

conta, etc) de todos alunos e confere-se minuciosamente para se evitar erros.
•
• A Folha é encaminhada ao Gabinete do Diretor e ao setor financeiro.
•
• No setor financeiro, todas as informações são cadastradas novamente pela 

equipe do setor para solicitar o recurso junto ao Governo Federal.
•
• Após o cadastro pelo setor financeiro, aguarda-se a liberação do recurso por 

parte do Governo federal e só após esse processo o valor do auxílio é 
depositado na conta do aluno.

•

•

Passo 10: Repasse financeiro



Obrigada pela atenção!

Contamos com o empenho de todos 
os interessados para que o processo 

seja o mais ágil possível!
Serviço Social – Campus Vitória
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