
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

CAMPUS MONTEIRO 

 
CHAMADA INTERNA 05/2020, 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 20/2020 (Auxílio 

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

(dez) dias úteis. 

 

CPF PENDÊNCIA 

12148411470 
Comprovante de pagamento de serviços de internet referente aos meses 

agosto a novembro /2020 

70870504436 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável legal; 

Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos meses de 

agosto a novembro /2020 

132.910.424-25 

Termo de compromisso devidamente assinado pelo responsável legal; 

Comprovante de pagamento de serviços de internet referente ao mês de 

setembro/2020 

10932183476 
Termo de compromisso; Comprovante de pagamento de serviços de internet 

referente ao mês de setembro/2020 

11841817481 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos meses de 

agosto a novembro /2020 

08804971495 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro /2020. 

10413768473 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a outubro/2020. 

09746424440 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro /2020. 

07088114429 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro /2020. 

13567685473 

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 responsável legal. 

70101433409 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro /2020. 

05929268347 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos meses de 

agosto a novembro /2020 



 

CPF PENDÊNCIA 

08015085411 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro /2020. 

13498637428 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro /2020. 

13599123470 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro /2020. 

10305321412 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro /2020. 

11326486454 
Comprovantes de pagamento de serviços de internet referentes aos meses de 

agosto a novembro /2020. 

12382893478 
Termo de compromisso; Comprovantes de pagamento de serviços de 

internet referentes aos meses de agosto a novembro 2020. 

 

Monteiro, PB, 01 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

Glaucydete Coutinho Neves Rafael 

Diretora-Geral Substituta 
Portaria 65/2018 – DG 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


