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Edital de Re ficação nº 140, de 03 de novembro de 2020

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - IF BAIANO ,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as

disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990,considerando ainda a Lei

nº 12.155/2009, o Decreto n° 7.234/2010, o Decreto nº 7.416/2010 e a Resolução 89 que aprovou a criação dos

respec vos auxílios, torna pública a re ficação do Edital n° 139, de 03 de novembro de 2020, referente à Seleção

de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, de cursos presenciais e a distância, com a finalidade de

par cipação na Polí ca de Assistência Estudan l deste Ins tuto, por meio do PAISE.

1. Retificar o Anexo I que passa a ter a seguinte redação:

DECLARAÇÃO

Eu,_________________________________________________________, CPF nº

__________________, RG nº ____________________, aluno regularmente matriculado no

curso____________________________, declaro para os devidos fins que não disponho de

internet residencial para realização das atividades pedagógicas não presenciais, e nem de

recursos próprios para a aquisição de plano de internet ou de dados móveis que possibilitem a

realização destas atividades

Declaro sob as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro, que essas

informações são verdadeiras e que estou ciente de que a omissão ou apresentação de dados

falsos e/ou divergentes podem acarretar na eliminação do estudante do processo seletivo.

DADOS DO RESPONSÁVEL (para os alunos menores de 18 anos)

NOME:

CPF:

RG:

2. Retificar o Anexo II que passa a ter a seguinte redação:

DECLARAÇÃO

Eu,_________________________________________________________, CPF nº



___________________, RG nº ____________________, aluno regularmente matriculado no

curso____________________________, declaro para os devidos fins que não disponho de

equipamento para realização das atividades pedagógicas não presenciais.

Declaro sob as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro, que essas

informações são verdadeiras e que estou ciente de que a omissão ou apresentação de dados

falsos e/ou divergentes podem acarretar na eliminação do estudante do processo seletivo.

DADOS DO RESPONSÁVEL (para os alunos menores de 18 anos)

NOME:

CPF:

RG:

3. As demais disposições do Edital nº 139, de 03 de novembro de 2020 seguem inalteradas.
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