
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO     
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EDITAL 010, DE 16 DE JULHO DE 2020 

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE ESTUDANTES 

INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL 

 

 

A Direção-Geral do Câmpus Catanduva, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das 

inscrições da Chamada Pública para composição de banco de estudantes interessados em participar 

do Projeto de Inclusão Digital, elaborado para enfrentamento da crise de saúde pública de 

importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Os trabalhos referentes à presente Chamada Pública serão organizados pelo IFSP campus 

Catanduva.  

1.2. Todas as publicações referentes a esta Chamada Pública serão feitas por meio do sítio 

institucional ctd.ifsp.edu.br.  

1.3. Os interessados poderão obter informações adicionais junto a Coordenadoria Sociopedagógica 

(CSP), por meio do endereço eletrônico csp.ctd@ifsp.edu.br 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1. A presente Chamada Pública está vinculada à Política de Assistência Estudantil do IFSP e tem 

objetivo colher os dados dos estudantes regularmente matriculados no IFSP, que tenham necessidade 

e interesse em participar do Projeto de Inclusão Digital. 

 

 

 

 



3. DO PÚBLICO-ALVO 

 

3.1. A presente Chamada Pública é destinada aos estudantes com matrícula ativa em cursos regulares 

do IFSP, que tenham necessidade de participar do Projeto de Inclusão Digital. 

 

4. DOS AUXÍLIOS 

 

4.1. O Projeto de Inclusão Digital prevê:  

a) Auxílio financeiro para apoiar os estudantes na contratação de pacotes de internet; 

b) Auxílio financeiro para subsidiar a compra de equipamentos eletrônicos como desktops, 

notebooks, tablets, dentre outros.  

4.2. Os valores dos auxílios serão definidos pelo câmpus, de acordo com a disponibilidade 

orçamentária. 

4.3. Os valores disponibilizados poderão custear as necessidades estudantis de forma parcial ou 

integral, e a instituição não tem responsabilidade sobre a contratação de compromissos financeiros 

firmados entre os estudantes e terceiros. 

4.4 Os estudantes atendidos pela ação de inclusão digital em quaisquer modalidades deverão enviar 

documentos comprobatórios, tais como declaração de recibo e utilização (Anexo III) e recibo do bem 

contratado e/ou adquirido à Coordenadoria Sociopedagógica via e-mail csp.ctd@ifsp.edu.br no prazo 

máximo de 15 dias após o recebimento do pagamento. O e-mail deve ter no assunto o nome do aluno 

e que se trata de recibo. O não envio dos documentos implicará na perda do auxílio e devolução ao 

erário do valor total recebido. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

 

5.1. A inscrição ocorrerá no período de 16 a 23/07/2020, por meio do preenchimento integral do 

formulário de inscrição constante no link: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw_n3oAbUfSJFB-

17yhtq7GZ9DUxX5Ooo7T7ZGMUWT7xuahg/viewform?usp=sf_link 

5.2. No ato da inscrição, o estudante irá informar seus dados pessoais, econômicos e acadêmicos, 

além de confirmar a necessidade e interesse em participar do Projeto de Inclusão Digital. 

5.2. Ao manifestar interesse em participar da ação, o estudante declarará que todas as informações 

prestadas no questionário são verdadeiras e assumirá a inteira responsabilidade por elas. Para isso, o 

estudante deverá anexar preenchido o termo de responsabilidade constante no Anexo I deste Edital 



impresso ou escrito de próprio conforme o modelo e assinado pelo aluno ou responsável (sendo deste 

obrigatório no caso de aluno menor). 

 

 

 

6. DO ATENDIMENTO 

 

6.1. A participação nesta Chamada Pública não acarretará, necessariamente, o atendimento ao 

estudante, uma vez que o pleno atendimento dependerá da disponibilidade orçamentária do câmpus. 

6.2. Caso haja necessidade, poderão ser priorizados estudantes que foram identificados e listados 

previamente pelos coordenadores de curso, identificados como sem acesso à internet e/ou que não 

possuem equipamento eletrônico que possibilite o acompanhamento das aulas on line, seguidos dos 

alunos com menor renda per capita, bem como alunos inscritos e/ou participantes do Programa de 

Auxílio Permanência e estudantes ingressantes via reserva de vagas, prevista pela Lei n. 

12.711/2012. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. A concessão do auxílio para compra de equipamentos eletrônicos poderá ser feita mensalmente, 

ou em parcela única no início do período letivo. A concessão do auxílio para conexão à internet será 

feita mensalmente. 

7.2. Os pagamentos referentes aos auxílios estudantis do Projeto de Inclusão Digital serão realizados, 

preferencialmente, via contas bancárias convencionais ou digitais (ativas) em que os estudantes 

sejam os titulares. 

7.3. Esgotadas as possibilidades de pagamento em contas bancárias em que o estudante seja o titular, 

serão autorizados, em caráter excepcional, os pagamentos dos auxílios em contas de terceiros, que 

comprovem vínculos familiares com o estudante, como por exemplo, pais, avós, filhos, tios, irmãos e 

cônjuges. Os pagamentos aos estudantes adolescentes, menores de idade, deverão ser realizados, 

preferencialmente, nas contas bancárias de seus responsáveis legais, que deverão estar ativas.  

7.4. Para que o pagamento seja efetuado em contas bancárias de terceiros, o Termo de Aceite de 

Pagamento dos Auxílios Estudantis a Familiares (ANEXO II) deverá ser preenchido e enviado ao 

setor responsável pela gestão da Política de Assistência Estudantil nos câmpus, conforme modelo 

anexo.  O documento poderá ser preenchido digitalmente ou redigido de forma manuscrita, e poderão 

ser aceitos documentos com assinaturas eletrônicas. 



8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. O presente edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em parte, a qualquer 

tempo, por motivo de interesse público, sem que isso implique o direito a indenização de qualquer 

natureza. 

8.2. Caberá à Direção-Geral do câmpus garantir a lisura do processo. 

8.3. Eventuais casos omissos serão analisados pela Direção-Geral do câmpus com as partes 

interessadas. 

Catanduva 16 de Julho de 2020 

 

 

 

 

 

Osvaldo Severino Junior  

Diretor Geral - Campus Catanduva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO 
AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL 

 

Nome do estudante: CPF: 

Campus: Telefone: (     ) 

Banco: Agência: Conta: 

 

Pelo presente Termo de Compromisso, DECLARO estar ciente: 

1. Das normas que regem o Auxílio Inclusão Digital do IFSP campus Catanduva; 

2. De que a minha participação no respectivo edital não estabelece nenhum vínculo empregatício entre a 

minha pessoa e o IFSP campus Catanduva; 

3. De que a infração a quaisquer artigos do respectivo edital poderá implicar no meu desligamento ou 

suspensão do referido Programa; 

 

Declaro também que todas as informações por mim fornecidas na inscrição do “Auxílio Inclusão Digital”, são 

verdadeiras e autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará 

nas penalidades cabíveis, além da imediata devolução dos valores indevidamente recebidos. 

 

Assumo, pois, compromisso de cumprir o previsto em edital. 

 

Local e data: __________________________________________, ____ de _________________ de 2020. 

 

__________________________________________________ 
Assinatura do estudante  

 
Eu, ____________________________________________________________________, responsável legal 

pelo estudante acima citado, ciente das condições e assumindo ser verdadeiras todas as informações prestadas, 

firmo o compromisso de fazer cumprir o disposto em edital e autorizo o pagamento deste auxílio na conta 

corrente especificada neste termo. 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 

Modelo de Termo de Aceite de Pagamento dos Auxílios Estudantis a Familiares 
 
 

Eu (nome do aluno)________________________________________________________________________, 
Prontuário_________________________________, Curso________________________________________, 
CPF______________________________________, RG__________________________________________,  
Residente e domiciliado à (Rua/Avenida)_______________________________________________________, 
Nº______, Complemento_____________________, Bairro________________________________________, 
Cidade/UF_________________________________, CEP_________________________________________, 
Telefone___________________________________, Celular ______________________________________,  
E-mail institucional__________________________, E-mail alternativo______________________________, 

Estou ciente de que, considerando as orientações dos órgãos competentes, as quais visam evitar a exposição 
dos estudantes que não são titulares de conta bancária individual com seu comparecimento ao banco para 
abrir, posso indicar uma conta ativa em nome de um familiar. 

Indico, assim, o(a) sr(a) ____________________________________________________________________, 
RG______________________________________, CPF__________________________________________, 
Banco _________________________________, Agência ___________________________________, 
Número da Conta __________________________, Tipo da Conta __________________________________. 

A pessoa indicada é meu(minha):  

(   ) mãe     (   ) pai     (   ) irmão/irmã     (   ) tio/tia     (   ) avô/avó     (   ) filho/filha     (   ) cônjuge 

Ao indicar essa pessoa, tenho a inteira confiança de que o auxílio me será repassado, para utilização nas 
necessidades tais quais fui contemplado pelo Projeto de Inclusão Digital, vinculado ao Programa de Ações 
Universais da Política de Assistência Estudantil. 

Estou ciente de que, a partir da data em que as aulas retornarem, devo imediatamente registrar conta bancária 
em meu nome e apresentar o comprovante ao setor responsável pela Política de Assistência Estudantil no 
câmpus. 

Estou ciente, por fim, de que, anexo a este formulário, devo enviar cópias da conta bancária (cartão ou 
extrato), do RG e do CPF de quem estou indicando, para o e-mail: XXX@ifsp.edu.br. Caso seja a conta 
bancária de meu cônjuge, devo enviar, ainda, a cópia da certidão de casamento ou declaração de união estável 
(podendo ser feita de próprio punho). 

  

(Cidade)__________, (Dia)_____ de (Mês)__________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

________________________________________ 

Assinatura do responsável legal ou indicado para recebimento do auxílio em sua conta 



ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE RECIBO E UTILIZAÇÃO 

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Nome do estudante: CPF: 

Curso: Turma: 

Campus: 

E-mail: Telefone:(   ) 

Endereço: 

Cidade: 

 

DECLARO: 

(   ) Ter recebido o Auxílio Inclusão Digital do IFSP campus Catanduva; (Anexar recibo da utilização do 

recurso seja para contratação de serviço de internet e/ou compra de equipamento). 

(   ) Que o Auxílio Inclusão Digital do IFSP campus Catanduva garantiu o meu acesso às Atividades de 

Ensino Remotas do IFSP campus Catanduva. 

(  ) Não ter acessado as Atividades de Ensino Remotas por razões justificadas (doenças, entre outras), pelas 

razões a seguir explicitadas (a documentação comprobatória da aquisição ou contratação de recurso e/ou 

serviços segue anexa): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas 

penalidades cabíveis, além da imediata devolução dos valores indevidamente recebidos. 

 

Local e data: __________________________________________, ____ de _________________ de  20____. 

 

________________________________ ________________________________ 

Assinatura do estudante Assinatura do responsável (estudante menor de 18 anos) 
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