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sobre o edital de auxílio emergencial de inclusão digital

para aquisição de equipamentos

ORIENTAÇÕES 



QUEM PODE SE
INSCREVER?

         Estudantes regularmente matriculados nos cursos
presenciais do IFPB campus Itabaiana no ano letivo de 2020

(cursos técnicos integrados ao ensino médio ou técnicos
subsequentes), que não dispõem de equipamentos

eletrônicos para participação e acompanhamento das
Atividades Não Presenciais propostas pelo Campus,  em
razão da suspensão das atividades presenciais, devido à

pandemia da COVID-19.



QUAL EQUIPAMENTO
POSSO COMPRAR?

Se o estudante quiser
comprar equipamento
com valor acima de R$

800,00 o pagamento da
diferença entre estes

valores será de sua inteira
responsabilidade.

Com o auxílio de R$ 800,00 o/a
aluno/a poderá comprar um 
 equipamento NOVO do tipo

tablet ou notebook,  de acordo
com as especificações técnicas

e orientações do anexo I do
edital.



VAGAS RESERVADAS A
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

Os estudantes que se inscreverem
para concorrer às vagas reservadas a

Pessoas com Deficiência, deverão
anexar, no ato da inscrição, atestado

ou laudo médico que comprove a
deficiência.



DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA

Documento de identificação (deve ser anexado de TODOS os
membros do grupo familiar a carteira de Identidade ou Carteira
Nacional de Habilitação ou Certidão de Nascimento);

CPF (TODOS os membros do grupo familiar com 14 anos ou mais);

Carteira de trabalho (TODOS os membros do grupo familiar com 18
anos ou mais);

Documentação para comprovação de renda bruta familiar
(TODOS os membros do grupo familiar com 18 anos ou mais);

Autodeclaração de Indisponibilidade de Equipamento
Eletrônico (referente ao estudante).

                                    
                                                                      

OBS: Para os estudantes
menores de 18 anos, o
declarante deverá ser um dos
pais ou responsável legal.

Ver quadro III do item 3.4 do edital



SOBRE A
DOCUMENTAÇÃO

No caso de uso de carteira de
identidade como documento
de identificação, deve-se anexar
os dois lados.



SOBRE A
DOCUMENTAÇÃO

MODELO ANTIGO DE CARTEIRA DE TRABALHO

Situação: Pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada.

Página com foto + página de Qualificação civil + primeira
página de CONTRATO DE TRABALHO em branco

Carteira de Trabalho e Previdência Social



SOBRE A
DOCUMENTAÇÃO

MODELO ATUAL DE CARTEIRA DE TRABALHO

Situação: Pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada.

Página com foto + página de Qualificação civil + primeira
página de CONTRATO DE TRABALHO em branco

Carteira de Trabalho e Previdência Social



SOBRE A
DOCUMENTAÇÃO

Situação: Pessoa que trabalha de carteira assinada ou já
trabalhou de carteira assinada e não trabalha mais.

Página com foto + página de Qualificação civil +  última
página de CONTRATO DE TRABALHO + página seguinte em

branco

Carteira de Trabalho e Previdência Social

MODELO ATUAL DE CARTEIRA DE TRABALHO



SOBRE A
DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Trabalho e Previdência Social digital

Pode ser obtida pelo aplicativo "carteira de trabalho digital"
ou no site empregabrasil.mte.gov.br

Ao clicar em imprimir é possível obter o documento
completo em pdf.



Anexo I - Orientações e Especificações Técnicas

Este anexo não é para preenchimento. Trata-se de
orientações para a compra do equipamento quanto às
configurações.

SOBRE OS ANEXOS

ATENÇÃO A ESTE ITEM DO EDITAL



Anexo II - Declaração negativa de CTPS

Este anexo é destinado aos integrantes da família
(inclusive o estudante) com 18 anos ou mais que não
possuem carteira de trabalho.  Ressaltamos que nesses
casos, existe a opção da carteira de trabalho digital.

SOBRE OS ANEXOS



ANEXO III – Declaração de Trabalho Informal

Este anexo é destinado aos integrantes da família
(inclusive o estudante) com 18 anos ou mais que obtém
renda com trabalho informal ("bicos", trabalho
autônomo). Se a renda é variável, pode ser registrada
uma média de ganhos nos últimos três meses de
trabalho.

SOBRE OS ANEXOS



ANEXO IV– Declaração de atividade rural / pesca
artesanal
Este anexo é destinado somente aos integrantes da
família (inclusive o estudante) com 18 anos ou mais que
trabalhem com atividade rural e/ou pesca artesanal. 
Caso não exista pessoa na família nessa situação, não é
necessário o preenchimento deste anexo. 

SOBRE OS ANEXOS



ANEXO V – Declaração de recebimento de pensão
alimentícia
Este anexo é destinado somente às famílias, nas quais
um ou mais integrantes recebe pensão alimentícia.

Caso não exista pessoa na família nessa situação, não é
necessário o preenchimento deste anexo.

SOBRE OS ANEXOS



ANEXO VI – Declaração de atividades do Lar

Este anexo é destinado aos integrantes da família
(inclusive o estudante) com 18 anos ou mais que realiza
ATIVIDADES DO LAR SEM REMUNERAÇÃO e que não
exerce atividade alguma remunerada.

Exemplos de atividade do lar: limpeza da casa, cozinhar,
cuidados de idosos ou crianças.

SOBRE OS ANEXOS



ANEXO VII – Declaração de situação de desemprego

Este anexo é destinado aos integrantes da família
(inclusive o estudante) com 18 anos ou mais que não
estejam trabalhando de maneira formal com carteira de
trabalho assinada e que não exerçam atividade
alguma remunerada.

SOBRE OS ANEXOS

ATENÇÃO!

Se  algum integrante do grupo familiar está desempregado/a, mas exerce atividade
remunerada, mesmo que informal, como por exemplo,  faz "bicos", a (s) atividade (s) 

 realizada (s) e a renda devem ser declaradas. Uma das opções de declaração de renda
informal é por meio do preenchimento e assinatura do anexo III.



ANEXO VIII– Declaração de prestação de auxílio
financeiro

Este anexo é destinado às famílias que recebem
regularmente ajuda em dinheiro de pessoa que não
reside na casa. A declaração deve ser preenchida e
assinada pela pessoa que fornece o auxílio.

SOBRE OS ANEXOS



ANEXO IX– Autodeclaração de Indisponibilidade de
Equipamentos para Acompanhamento das Atividades Não
Presenciais do IFPB Campus Itabaiana

TODOS os estudantes inscritos DEVEM preencher este anexo.
No caso de estudantes menores de 18 anos, o declarante
deverá ser um dos pais ou responsável legal.

SOBRE OS ANEXOS



SOBRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS

No prazo de até 30 dias após o recebimento do
auxílio, o estudante deverá anexar NOTA FISCAL
no SUAP, comprovando a compra do equipamento
com o dinheiro do auxílio.  

ATENÇÃO!

Os dados que devem constar na nota fiscal estão expressos no
item 6 do edital.  

ALÉM DA NOTA FISCAL, SERÁ
OBSERVADA A PARTICIPAÇÃO

DO ESTUDANTE NAS
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

PROPOSTAS PELO
CAMPUS.



CONTATO

Mesmo com a leitura dessas orientações, os estudantes
interessados em se inscrever no processo seletivo para o auxílio
emergencial de inclusão digital para aquisição de equipamentos
devem fazer a leitura completa do edital nº 12/2020.

Se ainda persistirem dúvidas, entre
em contato comigo pelo e-mail:

gloria.queiroz@ifpb.edu.br


