
O edital para concorrer às vagas já saiu. Você sabe oO edital para concorrer às vagas já saiu. Você sabe o
que fazer para concorrer a uma delas?que fazer para concorrer a uma delas?



É um programa que basicamente consiste na concessão de auxílios àqueles
estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou
econômica, com o fim de garantir a sua permanência na instituição sem

maiores dificuldades financeiras.

O que é Assistência Estudantil?O que é Assistência Estudantil?



As incrições começaram no dia 04/03/2021 e vão até 15/03/2021.

Até quando posso me inscrever?Até quando posso me inscrever?



As inscrições são feitas on-line por meio deste formulário:
https://forms.gle/PSyBW6bNAkrtJkEQ7

Dica: Escolha preferencialmente o seu e-mail institucional para se inscrever.
Aquele que termina com "@estudante.ifto.edu.br"

Como faço para me inscrever?Como faço para me inscrever?



O processo seletivo é destinado aos estudantes do IFTO que estão regularmente
matriculados e frequentes às aulas, priorizando aqueles que estão em situação de

maiores vulnerabilidades sociais e econômicas.

Eu posso me inscrever?Eu posso me inscrever?



Existem os básicos que todos precisam ter, e aqueles que vai depender da situação de
cada estudante e de seus familiares. No próximo slide você verá quais são os documentos

básicos.

Quais documentos preciso terQuais documentos preciso ter
para me inscrever?para me inscrever?



Carteira de identidade (RG) e CPF do estudante;
Carteira de identidade (RG) e CPF de todos os membros do grupo familiar (quem mora na
mesma casa) declarada no questionário de inscrição on-line. Caso não tenha RG e CPF, se
for um menor, por exemplo, serve a Certidão de Nascimento;
Comprovante de endereço (conta de energia emitida nos dois últimos meses) em nome de
um dos membros da família ou do proprietário do imóvel; Se não tiver como comprovar o
endereço, existe um documento chamado "Anexo II" que deve ser preenchido pelo
responsável familiar. Obs.: Nesse anexo há duas declarações diferentes. Escolha a que se
enquadra a você, caso não tenha como comprovar seu endereço.

Documentos básicosDocumentos básicos



ATENÇÃO!

Documentos de rendaDocumentos de renda

Os documentos de renda são aqueles que comprovam o quanto cada um de seu
grupo familiar ganham, incluindo você se tiver algum trabalho ou rendimento.
Exemplos de comprovantes de renda são:

Carteira Profissional de Trabalho;
Contracheque;
Declaração do empregador informando o salário bruto;
Declaração de exercício de atividade rural (contendo CNPJ do Sindicato, Associação e
afins;



Documentos de rendaDocumentos de renda
Extrato recente de rendimento de aposentadoria, pensão ou benefício;
Extrato de benefício do INSS;
Rendimentos de aluguel (apresentar cópia do contrato de locação);
Comprovante de recebimento de pensão alimentícia;
Pro Labore ou outros;
Para empresários, apresentar a Declaração Comprobatória de Percepção de
Rendimentos - DECORE;
Para microempreendedor individual - MEI, apresentar a Declaração Anual do Simples
Nacional - DASN.



Vou precisar de todos essesVou precisar de todos esses
documentos?documentos?

Não necessariamente. Você, junto com seu responsável, se for menor, analisará quais
os documentos se enquadram para cada um do seu grupo familiar que receba
rendimentos. Pode ser que alguns precisem de mais de um documento, e outros
apenas de um.
Obs.: Se alguém da família que não mora na mesma casa, mas ajuda financeiramente 
 seu grupo familiar, deve-se providenciar os documentos básicos dessa pessoa,
incluindo seu(s) comprovante(s) de renda.



E quem é desempregado ou trabalhadorE quem é desempregado ou trabalhador
autônomo? Como faz?autônomo? Como faz?

Existe um documento chamado "ANEXO I" que serve para declarar esses casos.

IMPORTANTE: Esse mesmo anexo vai servir para todos os que declararem sua renda,
incluindo você, estudante, mesmo que não exerça atividade remunerada.
Esse anexo deve ser preenchido individualmente, por cada um do seu grupo familiar.
Leiam com atenção para preencherem corretamente.



Para quem eu devo entregar osPara quem eu devo entregar os
documentos?documentos?

Como a inscrição é on-line, no formulário de inscrição haverá um botão
com o nome "Adicionar arquivo". Clique nesse botão e em seguida insira os
documentos exigidos.
Leia com atenção e adicione apenas os documentos que o formulário está
pedindo e aqueles que você têm.



Como faço para ter meus documentos noComo faço para ter meus documentos no
computador ou celular?computador ou celular?

Digitalizar o documento ou
Tirar uma foto nítida do documento.

Há, pelo menos, duas formas. Elas são:



No formulário de inscrição fala de um IVS. ONo formulário de inscrição fala de um IVS. O
que é isso?que é isso?

IVS é a sigla para Índice de Vulnerabilidade Social. Resumidamente esse
índice trata-se de uma análise documental para verificar seu status de
vulnerabilidade. Sabe de toda aquela documentação que você precisa
apresentar quando for se inscrever? Então, quando enviar todos os
documentos, preencher o formulário com as informações solicitadas, uma
análise deles será feita e definirá seu IVS.



No formulário mostra alguns check lists. TenhoNo formulário mostra alguns check lists. Tenho
que ter todos aqueles documentos?que ter todos aqueles documentos?

Não necessariamente. Os check lists são os mesmo documentos que
foram falados aqui. Como dito, você terá que ver quais os documentos se
enquadram ao seu grupo familiar e também a você. 
Inclusive, nesses check lists fala de mais detalhes desses documentos.
Leia com atenção!



E aqueles anexos? Como consigo eles?E aqueles anexos? Como consigo eles?

Na página inicial do formulário tem os links que vão te direcionar para
cada um dos anexos. É muito importante você e seu grupo familiar
preenchê-los, no caso daqueles que recebem algum tipo de renda.
IMPORTANTE: Leia com atenção o conteúdo desses anexos, não deixe de
preencher nada importante.



Ficou com alguma dúvida?Ficou com alguma dúvida?

3357-1982;
99203-2122;
99213-8118 ou com:
Coordenação do seu curso;
Assistentes de aluno.

Entre em contato com o Setor da Assistência Estudantil:



Leia o edital!Leia o edital!

A leitura do edital é muito importante. Segue o link onde você poderá
encontrar o edital nº 9 do processo de seleção do programa de assistência
estudantil: http://portal.ifto.edu.br/formoso/campus-formoso/seletivos-
formoso/


