
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA –
Campus Santa Rita

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021 –  IFPB Campus Santa Rita
- AUXÍLIO EMERGENCIAL DE INCLUSÃO DIGITAL -  

A Direção  Geral  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Paraíba,
Campus Santa Rita retifica o Edital 01/2021, de modo que onde se lê: 

2. DAS VAGAS, VALOR DO AUXÍLIO E PERÍODO DE VIGÊNCIA
2.1  O  valor  do  auxílio  será  de  R$  60,00  (sessenta  reais)  mensais  para  todos  os
estudantes que forem contemplados. 
2.1.1 Os estudantes receberão até 06 parcelas do auxílio, as quais deverão ser pagas
mensalmente, a contar da publicação do resultado final do presente processo seletivo. 
2.2 Serão ofertadas pelo IFPB Campus Santa Rita 70 (setenta) vagas para atendimento
pelo auxílio emergencial de inclusão digital, conforme disposto no quadro abaixo:

Quadro I – Número de vagas
Vagas Valor mensal R$ Quantidade de

parcelas a receber

70 60,00 06 (a partir de
ABRIL/2021)

2.3 De acordo com a evolução do contexto de pandemia, da necessidade acadêmica de
acesso  a  Atividades  Não  Presenciais  e  da  disponibilidade  orçamentária  do  IFPB,  o
atendimento ao estudante poderá continuar mediante o acréscimo de novas parcelas.

Leia-se:

2. DAS VAGAS, VALOR DO AUXÍLIO E PERÍODO DE VIGÊNCIA
2.1  O  valor  do  auxílio  será  de  R$  60,00  (sessenta  reais)  mensais  para  todos  os
estudantes que forem contemplados. 
2.1.1 Os estudantes receberão até 06 parcelas do auxílio, as quais deverão ser pagas
mensalmente, a contar da publicação do resultado final do presente processo seletivo. 
2.2 Serão ofertadas pelo IFPB Campus Santa Rita 70 (setenta) vagas para atendimento
pelo auxílio emergencial de inclusão digital, conforme disposto no quadro abaixo:

Quadro I – Número de vagas
Vagas Valor mensal R$ Quantidade de

parcelas a receber

70 60,00 09 (de ABRIL a
DEZ/2021)



2.3 De acordo com a evolução do contexto de pandemia, da necessidade acadêmica de
acesso  a  Atividades  Não  Presenciais  e  da  disponibilidade  orçamentária  do  IFPB,  o
atendimento ao estudante poderá continuar mediante o acréscimo de novas parcelas.

Santa Rita/PB, 05 de Outubro de 2021.

______________________________________________________
SABINIANO ARAÚJO RODRIGUES

Diretor Geral – IFPB/Campus Santa Rita


