
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

CAMPUS MONTEIRO 

 
CHAMADA INTERNA 04/2020, de 01 de dezembro de 2020. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTUDANTES SUJEITOS AO CANCELAMENTO DO AUXÍLIO 

EMERGENCIAL DE INCLUSÃO DIGITAL DO IFPB CAMPUS MONTEIRO 

 

A Diretora-Geral Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba, Campus Monteiro, no uso de suas atribuições, considerando o item 6 do edital 

020/2020: “ O estudante deverá apresentar ainda, no prazo de 30 dias após o recebimento da 

primeira parcela do auxílio, comprovante de aquisição ou contratação de serviços relativos à 

conexão de internet. (...) A comprovação deve ser feita, mensalmente, através de envio no 

SUAP de arquivo que contenha a digitalização do contrato com a empresa fornecedora do 

serviço ou dos recibos de pagamento por esta emitidos.” 

 

1. CONVOCA os estudantes abaixo relacionados contemplados no edital 18/2020 (Auxílio 

Emergencial de Inclusão Digital) a apresentarem os documentos a seguir no prazo de 10 

(dez) dias úteis. 

 

CPF PENDÊNCIA 

13611676454 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes 

aos meses de agosto a novembro /2020. 

12019776499 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020. 

12527321470 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referente a 

novembro /2020. 

70779442474 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020. 

11385379421 
Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

13580104470 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020 

70878308482 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020 

13633400427 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro /2020. 

10281157413 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes 

aos meses de agosto a novembro /2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CPF PENDÊNCIA 

12376147409 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes 

aos meses de agosto a novembro /2020 em nome do estudante ou 

genitores; 

Termo de cessão de serviços de internet. 

10442922450 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes 

aos meses de agosto a novembro /2020. 

10959422471 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes 

aos meses de agosto a novembro /2020. 

12526146402 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de setembro a novembro /2020. 

08268727438 

Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro /2020 em nome 

do estudante ou genitores; 

Termo de cessão de serviços de internet. 

07222144307 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

11653038411 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro/2020. 

10703118471 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

09259527457 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes 

aos meses de setembro a novembro/2020. 

10349380457 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes 

aos meses de agosto a novembro/2020 

11048159400 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes 

aos meses de agosto a novembro/2020. 

Documentos enviados estão ilegíveis. 

13510422465 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

13549557493 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de outubro a novembro/2020. 

04930250498 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

10380033429 

Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro/2020. 

 

14489637454 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

 

13503691448 

Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro/2020. 

 

11897712413 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

 
 
 



 

CPF PENDÊNCIA 

09681029488 
Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

11448894484 

Termo de compromisso; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de outubro a novembro/2020. 

11420329499 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020 em nome do estudante ou 

genitores; 

Termo de cessão de serviços de internet. 

11439802475 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020 em nome do estudante ou 

genitores; 

Termo de cessão de serviços de internet. 

13923182465 

Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro/2020. 

 

12467601420 

Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de setembro e novembro/2020. 

 

13525313489 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

 

10968468454 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

10914782444 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

 

 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro/2020. 

11476593469 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro/2020. 

11537332422 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro/2020. 

11229736409 

Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro/2020. 

 

05707292110 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

15482268403 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

10217958443 

Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro/2020. 

 

12623559406 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto, setembro e novembro/2020. 

07140425442 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

10496448404 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

 
 
 
 



 

CPF PENDÊNCIA 

05062255422 
Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

13056405432 

Termo de compromisso; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

12368167498 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

11873632436 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

 

13019973406 

Termo de compromisso; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

11053142439 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

12370963409 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de outubro a novembro/2020. 

12344531424 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

10483793450 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

13407078455 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

14087533409 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro/2020. 

13945278457 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de outubro a novembro/2020. 

10569337470 Termo de compromisso. 

63468506104 Termo de compromisso. 

11432924486 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de setembro a novembro/2020. 

11123090475 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020 em nome do estudante ou 

genitores; 

Termo de cessão de serviços de internet. 

09697481407 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020 em nome do estudante ou 

genitores; 

Termo de cessão de serviços de internet. 

12370952474 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de setembro a novembro/2020 

12369372443 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020 em nome do estudante ou 

genitores; 

Termo de cessão de serviços de internet. 

 
 



 

 

CPF PENDÊNCIA 

15803532401 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de setembro e novembro /2020. 

13515296417 

Termo de compromisso; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de outubro e novembro /2020 

13525084439 

Termo de compromisso. 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes a 

novembro /2020 

03119287490 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de setembro e novembro /2020 

13356854488 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de setembro e novembro /2020 

13496256478 

Termo de compromisso. 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de outubro e novembro /2020 

13496238496 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020. 

10625278445 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020. 

13507007460 

Termo de compromisso; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos 

meses de agosto a novembro /2020. 

10614183405 
Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável 

legal; 

 

 

Monteiro, PB, 01 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

Glaucydete Coutinho Neves Rafael 

Diretora-Geral Substituta 
Portaria 65/2018 – DG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


