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Política de Assistência Estudantil do IFPB 

 
A Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 

Campus Monteiro, torna pública a retificação do edital para solicitação de análise 

e/ou reanálise de Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), a fim de se estabelecer 

este como meio de classificação e seleção de estudantes para atendimento pelos 

Programas da Política de Assistência Estudantil do IFPB, em consonância com o 

Art. 3º, § 2º do Decreto Nº 7.234/2010. 

Onde lê-se: 

Quadro I- Tabela de pontuação 

Grau de instrução 

do responsável 

- IR 

Analfabeto 

5% 

10 

Ensino Fundamental incompleto 10 

Ensino Fundamental 08 

Ensino Médio incompleto 07 

Ensino Médio 05 

Superior 02 

Pós-graduação 00 

 

 

 

 

 



Leia-se: 

Quadro I- Tabela de pontuação 

Grau de instrução 

do responsável 

- IR 

Analfabeto 

5% 

10 

Ensino Fundamental incompleto 09 

Ensino Fundamental 08 

Ensino Médio incompleto 07 

Ensino Médio 05 

Superior 02 

Pós-graduação 00 

Onde lê-se: 

Quadro IV - Documentação para comprovação de variáveis específicas 

Situação O que enviar 

Cadastro do 

CadÚnico 

 

Cartão de recebimento do benefício do Programa 

Bolsa Família ou outro programa do Governo Federal. 

Comprovante de cadastramento no CadÚnico, emitido 

em versão PDF pelo site 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/ 

Estudante em 

situação de 

mobilidade 

estudantil 

Anexar uma opção 

Contrato de aluguel vigente de imóvel na cidade de 

Monteiro-PB acompanhado da Declaração de 

Situação de Mobilidade Estudantil (ANEXO VII). 

Recibo de pagamento de aluguel de imóvel 

(Janeiro/2020) na cidade de Monteiro-PB 

acompanhado da Declaração de Situação de 

Mobilidade Estudantil (ANEXO VII). 

Regime 

de 

ocupação 

do 

domicílio 

familiar 

Cedida Declaração emitida pelo(a) proprietário(a) do imóvel 

onde reside o grupo familiar acompanhada de 

comprovante de residência em nome do(a) mesmo(a) 

. 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/


Leia-se: 

Quadro IV - Documentação para comprovação de variáveis específicas 

Situação O que enviar 

Cada

stro 

do 

CadÚ

nico 

Benefício 

de 

Prestação 

Continuad

a - BPC 

Cartão de recebimento do benefício de prestação 

continuada (BPC) acompanhado de comprovante de 

recebimento.  

Bolsa 

Família 

e/ou 

outros 

benefícios 

de 

programas 

do 

governo 

federal 

Cartão de recebimento do benefício do Programa Bolsa 

Família ou outro programa do Governo Federal. 

Cadastro 
sem 
recebimen
to de 
benefício 

Comprovante de cadastramento no CadÚnico, emitido 

em versão PDF pelo site 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/ 

Estudante em 

situação de 

mobilidade 

estudantil 

Anexar uma 

opção 

Contrato de aluguel vigente de imóvel na cidade de 

Monteiro-PB acompanhado da Declaração de Situação 

de Mobilidade Estudantil (ANEXO IX) 

Recibo de pagamento de aluguel de imóvel 

(Janeiro/2020) na cidade de Monteiro-PB acompanhado 

da Declaração de Situação de Mobilidade Estudantil 

(ANEXO IX). 

Regi

me 

de 

ocup

ação 

do 

domi

cílio 

famili

Cedida Declaração emitida pelo(a) proprietário(a) do imóvel 

onde reside o grupo familiar acompanhada de 

comprovante de residência em nome do(a) mesmo(a) 

.(ANEXO X) 

Financiad

a 

Anexar 

uma 

Contrato de financiamento habitacional do imóvel em 

nome do solicitante ou de membro do grupo familiar. 

Boleto de pagamento de prestação de financiamento 

habitacional do imóvel em nome do solicitante ou de 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/


ar opção membro do grupo familiar 

Alugada 

Anexar 

uma 

opção 

Contrato de Aluguel vigente do imóvel onde reside o 

grupo familiar. 

Recibo de pagamento de aluguel do imóvel onde reside 

o grupo familiar (Janeiro/2020). 

 

Monteiro, PB, 13 de fevereiro de 2020. 

 

 

Glaucydete Coutinho Neves Rafael 

Diretora-Geral Substituta 

Portaria nº 65/2018-DG 
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