MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS ESPERANÇA
Edital Nº 02/2020, de 13 de julho de 2020
AUXÍLIO EMERGENCIAL DE INCLUSÃO DIGITAL

Chamada para apresentação de documentação comprobatória de comprovante de
contratação/pagamento de serviço de internet.
Com base no Capitulo V da Resolução AR 30/2020-CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB
e no Edital N˚ 02/2020 – Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, e considerando os
encaminhamentos da reunião de assistentes sociais ocorrida no dia 16 de setembro do corrente
ano, assim como o Ofício Circular 13/2020 PRAE/REITORIA/IFPB, os alunos contemplados
no Edital N˚ 02/2020 – Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, listados na sequência, que
apresentaram pendências ou não anexaram o contrato com o provedor de internet, deverão
enviar os comprovantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação desta
chamada.
Observações:
•
•

O documento anexado deve ser, preferencialmente, do tipo contrato ou recibo de
pagamento, que conste os dados da empresa e do serviço oferecido, o nome e endereço
do contratante e o período de vigência/referência;
Caso seja observado que o contato/recibo não esteja em nome do estudante ou
responsável legal, ou ainda, que o endereço da instalação da internet não seja o mesmo
do domicílio do estudante, orienta-se que o contratante apresente declaração
(conforme o modelo em anexo) que comprove a referida situação.
CPF
15363089432
15874225498
71554232465
71699313466
09498973458
12529452482
13071007400
11607274493
06663392441
12841167437
11819071448
15467011413
16730336447
13847441426
Esperança – PB, 22 de setembro de 2020.

Valnyr Vasconcelos Lira
Diretor Geral
IFPB – Campus Esperança
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ANEXO I
Declaração de cessão de uso de serviço de internet
Informações sobre o declarante:
Nome:
Relação com o estudante:
( ) vizinho / ( ) familiar/parente / ( ) outro
CPF:
Endereço:
Declaro, para fins de prestação de contas de recebimento do Auxilio Emergencial de Inclusão
Digital ofertado pelo IFPB – Campus Esperança, que o mesmo utiliza o serviço de internet
banda larga contratado em meu nome e/ou em meu domicilio para realização das atividades
referentes ao curso no qual está matriculado.
Estou ciente de que as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade, podendo
ser consideradas verdadeiras para todos os efeitos legais cabíveis, e que se falsa for esta
declaração, incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica).
____________________, ____ de _______________ de 2020.

____________________________
Assinatura do declarante

