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Processo simplificado de seleção interna de Estudantes paraProcesso simplificado de seleção interna de Estudantes para
recebimento de Auxílio Emergencial nas modalidades  Covid-19.recebimento de Auxílio Emergencial nas modalidades  Covid-19.

O DIRETOR GERAL O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUSDO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS
SORRISO,SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-
GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de 2021,  publicada no Diário Oficial da União de 20 de abril de 2021 , torna público
o presente Edital Simplificado, referente ao processo seletivo interno de estudantes para o recebimento do AuxílioAuxílio
Emergencial COVID – 19, nas modalidades de: Alimentação, Acesso à Internet e Moradia. Emergencial COVID – 19, nas modalidades de: Alimentação, Acesso à Internet e Moradia. As disposições
estabelecidas neste edital, para simplificação dos processos sele vos, têm como fundamento a Instrução
Normativa do IFMT nº 03/2021, de 29 de abril de 2021.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.11.1 Este processo sele vo é de caráter emergencial e visa minimizar os impactos causados pela pandemia
de COVID – 19 sobre as condições sociais, econômicas, bem como assegurar acesso pleno e a par cipação
de todos e todas as estudantes do IFMT Campus Sorriso  no programa de ensino domiciliar para realização
das atividades acadêmicas durante o período de isolamento social.
1.21.2 A implementação dos auxílios emergenciais nas modalidades de  Alimentação, Acesso a Internet e
Moradia segue as orientações da Instrução Norma va/IFMT nº 003, de 29/04/2021,  construída a par r das
diretrizes, normas e recomendações nacionais e internacionais para enfrentamento de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), tendo em vista o
Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica Federal junto ao IFMT nº 00117/2020/PFE-IFMT/PFIFMATO
GROSSO/PGF/AGU, que orienta os requisitos principais para concessão destes auxílios, bem como
considerando os princípios que regem o Programa de Assistência Estudan l do IFMT Campus Sorriso -
Portaria nº 026, de 22/02/2019, a Portaria do Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020, que
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da COVID-19; o Decreto nº 424, de 25 de março de 2020, que declara estado de
calamidade pública no âmbito da Administração Estadual de Mato Grosso, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19; a Portaria nº 647, de 12 de março de 2020, alterada pela Portaria nº 779, de 02
de abril de 2020, que ins tuiu o Comitê de Medidas Preven vas e Orientações sobre COVID-19; o Decreto
nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudan l (PNAES);
as Resoluções CONSUP/IFMT nº 094 e nº 095, de 18 de outubro de 2017, que dispõem sobre a Polí ca e
Regulamento Geral de Assistência Estudan l do IFMT; a Portaria IFMT-SR nº 26, de 22 de fevereiro de 2019,
que aprova o Regulamento Geral dos Programas de Assistência Estudan l do IFMT Campus Sorriso; o O cio
Circular nº 5/2020 RTR-PROEN/RTR/IFMT, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre orientações para os
Programas e Ações de Assistência Estudan l; o parecer nº 00117/2020/PFIF MATO GROSSO/PGE/AGU, de
01 de abril de 2020, que dispõe sobre as recomendações acerca do pagamento dos auxílios estudan s no
contexto da COVID-19; a Instrução Norma va nº 003, de 22 de abril de 2020, que orienta procedimentos
quanto à execução do Regime de Exercício Domiciliar (RED) no âmbito do IFMT; e a Instrução Norma va nº
003, de 29 de abril de 2021, do Reitor do IFMT, que autoriza a Concessão de Auxílios Emergenciais aos
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e distribuição de kits de alimentos e de
proteção contra a COVID-19 por meio de processos simplificados.
1.31.3 Os recursos des nados ao presente edital será consignado no Programa “Educação Profissional e
Tecnológica (5012)”, Ação Orçamentária “Assistência aos Estudantes das Ins tuições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica (2994)” destacados ao IFMT no “Detalhamento das Ações - Volume 5”, da Lei nº
13.978, de 17 de Janeiro de 2020 - Lei Orçamentária Anual (LOA).

2. DO OBJETIVODO OBJETIVO



2.12.1 O obje vo deste Processo Sele vo Simplificado é atender estudantes do IFMT Campus Sorriso, que
estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para concessão de Auxílio Emergencial, durante oAuxílio Emergencial, durante o
período de suspensão das atividades escolares presenciais em decorrência da pandemia da COVID – 19.período de suspensão das atividades escolares presenciais em decorrência da pandemia da COVID – 19.
2.22.2 Garan r o acesso à Educação, a segurança alimentar e parte dos instrumentos necessários aos(às)
estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, no contexto da suspensão
das atividades presenciais em decorrência da pandemia da COVID-19 
2.32.3 Garan r a conec vidade do(a) estudante para que tenha condições de realizar as a vidades acadêmicas
através do Regime de Ensino Domiciliar (RED), de que trata a Resolução CONSUP/IFMT nº 019/2020, de 23
de Abril de 2020..

3. DO PÚBLICO ALVODO PÚBLICO ALVO
3.13.1 Estudantes regulares da ins tuição,  com renda familiar per capita (soma da renda de todas as pessoas 
que trabalham, dividida pelo número de pessoas que compõe o núcleo familiar) de até um salário mínimo e
meio, conforme norma zação do Decreto 7.234/2010 (Programa Nacional de Assistência Estudan l –
PNAES); e discentes que veram sua situação socioeconômica agravada em virtude da pandemia do Covid-
19

4. DA JUSTIFICATIVADA JUSTIFICATIVA

4.14.1 Os princípios que regem a Polí ca e Regulamento Geral de Assistência Estudan l do IFMT (Resoluções
CONSUP/IFMT nº 094 e nº 095, de 18 de outubro de 2017).
4.24.2 Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica Federal junto ao IFMT nº 00117/2020/PFE-IFMT/PFIFMATO
GROSSO/PGF/AGU que orienta os requisitos principais para concessão do auxílio junto ao programa;
4.34.3 Garan r o acesso à Educação e parte dos instrumentos necessários os(as) estudantes em situação de
vulnerabilidade social e econômica, no contexto da suspensão das a vidades presenciais em decorrência da
pandemia da COVID-19;
4.44.4 Garan r a conec vidade do(a) estudante para que tenha condições de realizar as a vidades acadêmicas
através do Regime de Ensino Domiciliar (RED), de que trata a Resolução CONSUP/IFMT nº 019/2020, de 23
de Abril de 2020.
4.54.5 A Instrução Normativa da Reitoria nº 003, de 29 de abril de 2021.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 

5.15.1 A par cipação dos estudantes no presente processo sele vo simplificado está condicionada ao
atendimento dos seguintes requisitos:

a)a)  estar regularmente matriculado em curso presencial do IFMT Campus Sorriso;

b) b) não estar vinculados à instituição apenas para cumprimento de TCC ou Estágio Obrigatório;

c)c) não estar vinculado a outros programas especiais do Governo Federal;

d)d) Alunos que não Comprovaram Renda e não apresentaram a Prestação de Contas de Aquisição de
Plano  ou Pacote de internet, referente ao Edital 04/2020, não poderão ser contemplados neste edital.

5.25.2 A par cipação neste processo sele vo simplificado implica na aceitação tácita das normas constantes
neste Edital.

6. DAS MODALIDADES DE AUXÍLIODAS MODALIDADES DE AUXÍLIO

6.1 6.1 AuxíliAuxílioo para Acesso à Internet: para Acesso à Internet:  Des na-se ao repasse de auxílio financeiro aos estudantes dos cursos
técnicos e superiores, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que não possuam meios de acesso
e/ou que tenham dificuldades de acesso a planos de internet ou dados de telefonia móvel, estando em
situação de inacessibilidade digital ou acessibilidade limitada. Serão ofertadas 4040 ( (quarentaquarenta)) bolsas de
Auxílio Emergencial para Acesso à Internet, no valor de R$ 1R$ 1220,00 (ce0,00 (cento e vinte nto e vinte reais)reais) por mês, durante um
período de oito meses, des nadas aos estudantes dos cursos técnicos e superiores, distribuídas de acordo
com os critérios es pulados neste edital. No caso de volta às aulas presenciais o auxílio internet será
suspenso.
6 . 2 6 . 2 Auxílio AlimentaçãAuxílio Alimentaçãoo:: Des na-se ao repasse de auxílio financeiro para contribuir com despesas de
alimentação dos estudantes dos cursos técnicos e superiores em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, durante o período de calamidade pública em vigor. Serão ofertadas 100 (100 (cemcem)) bolsas de
Auxílio Alimentação Emergencial no valor de R$ 250,00R$ 250,00 (duzentos reais e cinquenta centavos) por mês,
durante um período de oito meses, des nadas aos estudantes dos cursos técnicos e superiores do IFMT
Campus Sorriso, distribuídas de acordo com os critérios es pulados neste edital. No caso de volta às aulas
presenciais o auxílio alimentação será suspenso.
6.3 Auxílio Moradia:6.3 Auxílio Moradia: Des na-se a estudantes oriundos de outros municípios,  em situação de
vulnerabilidade socioeconômica. Serão ofertadas (dez) bolsas(dez) bolsas de Auxílio Moradia Emergencial no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)R$ 500,00 (quinhentos reais)  por mês, durante um período de oito meses, des nadas aos estudantes dos



cursos técnicos e superiores do IFMT Campus Sorriso, distribuídas de acordo com os critérios es pulados
neste edital. No caso de volta às aulas presenciais o auxílio moradia será suspenso.

7. DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

7.1 7.1 Os/As estudantes interessados/as em par cipar da seleção deverão preencher e enviar o formulário de
inscrição online, conforme segue: https://forms.gle/hrULKU71zxnFV8LM8https://forms.gle/hrULKU71zxnFV8LM8
7.27.2 As inscrições estarão abertas no período de 14 à 19 deAs inscrições estarão abertas no período de 14 à 19 de  maio de 2021 maio de 2021, exclusivamente pela internet. Em, exclusivamente pela internet. Em
hipótese alguma serão aceitos documentos ou fichas de inscrição impressas.hipótese alguma serão aceitos documentos ou fichas de inscrição impressas.
7.37.3 Não serão recebidas inscrições enviadas após a data limite estipulada no cronograma do Edital.
7.47.4 O formulário de inscrição solicita renda bruta da família e renda per capita. Todas as informações do
formulário deverão ser preenchidas. (A soma total da renda de todos os membros da família é a Renda
Bruta. O valor da soma total da renda da família, dividida por todos os membros da família é a Renda Per
Capita).
7.57.5 Fique atento às informações salariais, o valor para Soma dos Holerites é calculado com base no Valor
Bruto, ou Total de Vantagens de recebimento do assalariado. NÃO UTILIZE VALOR LÍQUIDO, TOTAL COMNÃO UTILIZE VALOR LÍQUIDO, TOTAL COM
DESCONTOS, OU TOTAL COM DEDUÇÕESDESCONTOS, OU TOTAL COM DEDUÇÕES.
7.67.6 O IFMT Campus Sorriso não se responsabiliza pela inscrição via internet não recebida por qualquer
mo vo, seja de ordem técnica dos equipamentos, falhas de comunicação, conges onamento das linhas,
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados por procedimento indevido dos
usuários.
7.77.7 As informações prestadas pelo estudante ou seu responsável serão de sua inteira responsabilidade, se a
qualquer momento houverem indícios e comprovação de ocultação de informações que contradizem os
critérios e condições estabelecidos neste edital, será cobrado do estudante beneficiado a devolução do
recurso público por meio de pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da União).
7.87.8 Estudantes sem acesso a internet podem fazer agendamento para u lização de computador para
realizar a inscrição online, o agendamento deve ocorrer com 24h de antecedência24h de antecedência, via e-mail
assistencia.estudantil@srs.ifmt.edu.br.  Os agendamentos respeitaram o Horário de Atendimento ao
Público, sendo de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00segunda à sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 , respeitando o prazos
estabelecidos para inscrição deste edital.

8. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

8.18.1 Os/As estudantes deverão apresentar as seguintes documentações para Comprovação de Renda:

a)a)     Documento de Iden dade do(a) candidato(a) (RG, CTPS, CNH, ou outros documentos oficiais de
identificação com foto);

b)b)    CPF do (a) estudante;

c)c)  Documento de Iden dade dos/as membros/as da família (RG, CTPS, CNH ou outros documentos
oficiais de identificação com foto);

d)d)    Comprovantes de Residência (conta de água, energia, telefone, extrato de cartão de crédito ou
internet). Entregar documento de acordo com o tipo de moradia descrito abaixo:

Tipo de MoradiaTipo de Moradia DescriçãoDescrição

Moradia Própria Escritura do imóvel ou contrato de posse ou IPTU

Moradia Financiada Comprovante de pagamento de prestação do último mês

Moradia Alugada
Comprovante de pagamento de locação do último mês, em nome do
discente, responsável no caso dos menores de 18 anos, companheiro
ou cônjuge.

Moradia Cedida
Declaração de residência em moradia cedida (Anexo II), assinada pelo
discente, responsável no caso dos menores de 18 anos, e cedente da
moradia.

Moradia Dividida 
Declaração de residência dividida (Anexo II), assinada pelo discente,
responsável no caso dos menores de 18 anos, locador, e partes que
dividem a residência.

Moradia Rural Própria

Certificado de registro de propriedade ou contrato de compra e venda
de imóvel ou Declaração do INCRA ou Declaração do Sindicato ou Guia
do Imposto de Renda Territorial Rural (ITR)

Moradia com documentação
não formalizada

- IPTU – páginas da iden ficação do imóvel e do proprietário,
descrição do imóvel.

- Documentos de outros bens constantes da Declaração de Imposto



de Renda

e)e)     Comprovante de Renda do estudante e dos membros que compõem o núcleo familiar (Entregar
comprovante de acordo com a situação profissional descrita abaixo):

Situação ProfissionalSituação Profissional DescriçãoDescrição

Empregado(a) com renda
fixa

- Cópia do último contracheque ou declaração do empregador

- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, dados pessoais, úl mo
contrato de trabalho e folha seguinte em branco

Autônomo(a)/comerciante

- Recibo de Pagamento e Autônomo (RPA) ou Declaração feita pela
própria pessoa (Anexo III)(Anexo III), onde conste o rendimento mensal descrição
da atividade exercida;

- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, dados pessoais, úl mo
contrato de trabalho e folha seguinte em branco

Trabalhador/a do mercado
informal

- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, dados pessoais, úl mo
contrato de trabalho e folha seguinte em branco

- Declaração de renda, especificando a vidade desenvolvida e média
salarial ou declaração feita pela própria pessoa (Anexo III)(Anexo III)

Empresário(a), profissionais
liberais e/ou  trabalhadores
rurais

- Úl mo comprovante de Pró-labore ou Decore, se for o caso; guia de
recolhimento ao INSS do último mês, compatível com a renda declarada

- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, dados pessoais, úl mo
contrato de trabalho e folha seguinte em branco;

- Declaração de renda, especificando a vidade desenvolvida e média
salarial ou declaração feita pela própria pessoa (Anexo III)(Anexo III)

Aposentado(a), Pensionista
ou Beneficiário do BPC

- Comprovante do bene cio pago pela Previdência pública ou privada ou
comprovante atualizado do benefício recebido (último mês)

- Declaração feita pela própria pessoa (Anexo IV)(Anexo IV), sobre o não exercício
da atividade remunerada

Pensão Alimentícia Declaração de Pensão conforme (Anexo IV)(Anexo IV)

Desempregado(a)

- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, dados pessoais, úl mo
contrato de trabalho e folha seguinte em branco.

- Declaração feita pela própria pessoa (Anexo V)(Anexo V), sobre a situação de
desempregado(a)

Pessoas que não exercem
atividades remuneradas e
que não possuem
rendimentos

- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, dados pessoais, úl mo
contrato de trabalho e folha seguinte em branco.

- Declaração feita pela própria pessoa (Anexo V),(Anexo V), de não exercer
atividade remunerada e nem possuir rendimentos

Estagiário(a)

- Termo de compromisso de estágio ou documento comprobatório;

- CTPS atualizada das páginas: foto, dados pessoais, úl mo contrato de
trabalho e folha seguinte em branco

Pessoas com necessidades
específicas

Comprovante do benefício recebido

Beneficiárias/os dos
Programas Sociais de
Transferência de Renda
(Ex.: Bolsa Família)

Comprovante do recebimento do benefício como: cartão do programa
social e extrato do último recebimento

f)f) Comprovante de Internet Dividida assinada pelas partes que dividem internet:

Declaração de Internet Dividida (Anexo VI)(Anexo VI), assinada pelo declarante e contratante da Internet;
Recibos de Pagamento de Internet, para os planos já contratados de Internet.



g)g) Comprovante da Declaração do Imposto de Renda ou no caso de pessoas isentas, apresentar:

 Certidão de Regularidade do CPF;

Nada Consta que pode ser ob do através do link:
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/mobile/restituicaoMobi.asp 

9. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃODA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO

9.19.1 A seleção dos estudantes a serem beneficiados por este edital será de responsabilidade da Comissão
Local Permanente de Assistência Estudan l, em conjunto com a Coordenação de Assistência Estudan l do
IFMT Campus Sorriso.
9.2 9.2 Para fins de classificação, será considerado em primeira instância:

a) a renda familiar per capita dos estudantes inscritos, sendo classificados por ordem crescente;
b) estudantes cadastrados no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, com número
de identificação social ativo (NIS).

9 . 3 9 . 3 Aos estudantes inscritos no Auxílio Emergencial para Acesso à Internet, serão considerados
prioritariamente os estudantes que não têm acesso algum aos serviços de telefonia móvel e internet.
9.49.4 Em caso de empate, far-se-á o desempate, para fins de classificação, levando-se em conta,
sucessivamente, os seguintes critérios: I. Estudantes que ingressaram no IFMT por meio das cotas para
pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência. II. Caso permaneça o empate, terá prioridade o
candidato com maior idade.
9.59.5 Serão desclassificados e excluídos do presente processo os estudantes que: a) não preencherem
adequadamente a ficha de inscrição do candidato; b) Omi r e/ou falsificar as informações e/ou
documentações solicitadas.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DOS VALORES E DA VIGÊNCIADA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DOS VALORES E DA VIGÊNCIA

10.110.1 As despesas decorrentes do presente Edital, no valor global de R$ 278.400,00 (duzentos e setenta e
oito mil e quatrocentos reais), estão previstas no Orçamento Geral do IFMT Campus Sorriso para o exercício
de 2021, conforme o PTRES 171011, fonte 0100000000, Ação 2994.
10.2 10.2 Os auxílios serão pagos durante a vigência do calendário acadêmico na modalidade RED,  na conta
bancária individual de cada aluno aprovado, de forma integral no período de férias conforme O cio nº
146/2020-RTR-PROAD/RTR/IFMT, em atenção ao O cio 508/2020 - RTR-PROEN/RTR/IFMT, iniciando a
par r da publicação do resultado final deste edital, nos valores e modalidades especificados na tabela a
seguir:

ModalidadeModalidade QuantidadeQuantidade Valor MensalValor Mensal VigênciaVigência

Auxílio Emergencial para Acesso à Internet 40 R$ 120,00 8 meses

Auxílio Alimentação Emergencial 100 R$ 250,00 8 meses

Auxílio Moradia Emergencial 10 R$ 500,00 8 meses

10.3 10.3 Poderá haver prorrogação no pagamento dos auxílios conforme disponibilidade orçamentária e
orientações do IFMT sobre o contexto da pandemia e suspensão do calendário acadêmico. As parcelas serão
pagas de forma integral, independente da data em que for finalizado o processo seletivo.
10.410.4 O Edital está sujeito a SUSPENSÃO no caso de retorno do Calendário Acadêmico, na Modalidade
Presencial.
10.510.5 O estudante O estudante  deverá apresentar conta bancária em seu nome na ficha de inscrição. deverá apresentar conta bancária em seu nome na ficha de inscrição.  Ordens Bancárias de
Pagamento, serão emitidas em casos EXCEPCIONAIS, após análise da Comissão de Assistência Estudantil, em
virtude da pandemia do Covid-19.

11. DO RESULTADODO RESULTADO

11.111.1 A divulgação dos resultados deste processo sele vo obedecerá às datas estabelecidas no item
114.4. Cronograma Cronograma e serão divulgados impreterivelmente no portal do IFMT Campus Sorriso, disponível no
link:  http://srs.ifmt.edu.br/http://srs.ifmt.edu.br/, com as seguintes situações:

a) APROVADO:a) APROVADO: estudante que atende aos critérios deste edital, sendo contemplado por estar dentro
do número de auxílios emergenciais previstos;

b) CLASSIFICADO:b) CLASSIFICADO: estudante que atende aos critérios deste edital, estando em cadastro reserva (lista
de espera) por não ter sido contemplado dentro do número de auxílios emergenciais previstos;

c) DESCLASSIFICADO:c) DESCLASSIFICADO: estudante que não cumpriu o disposto neste edital quanto aos critérios
estabelecidos.



12. DO RECURSODO RECURSO

12.112.1 Após a divulgação do RESULTADO PRELIMINARRESULTADO PRELIMINAR , o estudante terá, impreterivelmente, 1 (um) dia ú l
para encaminhar recurso (Anexo I)(Anexo I) à Comissão Permanente de Assistência Estudan l (CPAE), através do e-
mail ins tucional: assistencia.estudantil@srs.ifmt.edu.br, conforme data estabelecida no Cronograma do
presente edital.

13. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE BENEFICIADODAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE BENEFICIADO

13.113.1 Os estudantes Aprovados com Auxílio Emergencial COVID – 19 deverão par cipar das a vidades
propostas em Regime de Exercício Domiciliar (RED) de forma assídua e participativa.

13.213.2 No período  de  28 de Maio à 11 de Junho de 202128 de Maio à 11 de Junho de 2021 , os(as) estudantes aprovados e seus(as) responsáveis
atendidos(as) pelo Programa de Assistência Estudan l do IFMT Campus Sorriso, através do Edital NºEdital Nº
03/03/2021/IFMT-SRS2021/IFMT-SRS para Auxílio Emergencial COVID – 19, nas modalidades Auxílio Internet, Alimentação e
Moradia, deverão apresentar todos os documentos comprobatórios listados no item 8 do presente edital,
encaminhando-os via e-mail para o endereço: assistencia.estudantil@srs.ifmt.edu.br

13.2.113.2.1 No Assunto do e-mail, é necessário informar o nome completo do(a) estudante aprovado(a).

13.313.3 Os(as) estudantes aprovados(as) com o Auxílio Internet, deverão apresentar comprovante de aquisição
de dados para internet (nota fiscal, cupom fiscal ou contrato de prestação de serviço de conexão),
mensalmente, via e-mail assistencia.estudantil@srs.ifmt.edu.br.

13.413.4 Os(as) estudantes aprovados(as) com o Auxílio Moradia, deverão apresentar comprovantes de moradia
mensalmente, via e-mail assistencia.estudantil@srs.ifmt.edu.br.

14. DO CRONOGRAMADO CRONOGRAMA

Descrição das EtapasDescrição das Etapas DatasDatas

Publicação do Edital 14/05/2021

Período de Inscrições on-line 14/05/2021 à 19/05/2021

Período de seleção 20, 21 e 24/05/2021

Publicação do resultado preliminar 25/05/2021

Data limite para interposição de recursos contra o resultado
preliminar

26/05/2021

Publicação do resultado dos recursos 27/05/2021

Publicação do resultado final 27/05/2021

Período de Apresentação de Documentação de Comprovação de
Renda
(encaminhar documentação exigida no item 8.1, via e-mail
assistencia.estudantil@srs.ifmt.edu.br) identificar no Assunto do e-
mail o nome completo do(a) estudante aprovado(a).

28/05/2021 à 11/06/2021

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIASDAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

15.115.1 É de responsabilidade do estudante acompanhar o processo de seleção e cumprir as etapas
estabelecidas no presente Edital, bem como as etapas posteriores que serão divulgadas no site ins tucional
http://srs.ifmt.edu.br.
15.215.2 A qualquer tempo o IFMT Campus Sorriso poderá rever a concessão do Auxílio Emergencial ao
estudante, caso seja verificada a declaração de informação falsa no formulário de inscrição ou de sua
omissão, bem como nos casos de denúncia formalizada junto a Comissão Local Permanente de Assistência
Estudantil ou Coordenação de Assistência Estudantil.
15.3 15.3 Os discentes que não apresentarem documentação exigida no item 8 deste edital, no período de 2828 de de
Maio a 11 de Junho, estão sujeitos a suspensão do auxílio, e após notificação, ao cancelamento da bolsa.Maio a 11 de Junho, estão sujeitos a suspensão do auxílio, e após notificação, ao cancelamento da bolsa.
15.415.4 Fica assegurado ao estudante beneficiário o direito ao contraditório, sendo avaliadas suas razões pelo
Campus, que decidirá o caso.
15.515.5 Em casos de informações falsas sobre a realidade socioeconômica, o estudante beneficiário fica
obrigado a res tuir os valores dos auxílios pagos durante a vigência do edital, mediante recolhimento em
Guia de Recolhimento da União (GRU), sob as orientações do Departamento de Administração e
Planejamento, sem prejuízos das demais determinações legais.
15.615.6 Os estudantes poderão acumular mais de um auxílio e/ou bolsas da assistência estudan l, em
diferentes modalidades. Poderão acumular também os auxílios com bolsas de pesquisa e extensão, desde



que não ultrapasse o valor de um salário mínimo e meio.
15.6.1 15.6.1 Nas possibilidades de acúmulo de bolsas/auxílios, a comissão responsável deverá analisar o
conjunto das vulnerabilidades do estudante, bem como, se há lista de espera/classificação de outros
estudantes também vulneráveis.

15.715.7 Casos não previstos durante a vigência deste edital, serão avaliados e julgados pela Comissão Local
Permanente de Assistência Estudan l do Campus Sorriso, pela Chefia do Departamento de Ensino e pela
Direção Geral.

Sorriso, 14 de maio de 2021

CLAUDIR VON DENTZ
Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

LUCINÉIA ROSA SOARES
Coordenadora de Assistência Estudantil do IFMT Campus Sorriso

Portaria 945/2020 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT



ANEXO IANEXO I
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOINTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Pelo presente instrumento venho solicitar recurso, nos termos do Edital nº 03/2021/IFMT-SRS:

(    ) Revisão do RESULTADO PRELIMINAR

(    ) Interposição com relação ao Edital nº 03/2021/IFMT-SRS

MOTIVO E FUNDAMENTAÇÃO: (Relatar o assunto de forma objetiva com informações e dados que

possam servir como subsídio para viabilizar a análise e resposta à solicitação).

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Identificação do/a requerente:

Nome: ________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________ Contato telefônico: ___________________

CPF:___________________________________ RG: ____________________________________

Vínculo com IFMT Campus Sorriso: (    ) Discente   (    ) Servidor(a)   (    ) Comunidade externa

Observações:

1. Todas as informações da pessoa requerente serão mantidas em sigilo.

2. A iden ficação da pessoa denunciante é obrigatória, na medida em que possibilita a eventual solução de
dúvidas quanto aos fatos apontados.

3. A denúncia que não con ver a fundamentação mínima, não será considerada pela Comissão Local
Permanente de Assistência Estudantil.

Sorriso: _____/______/2021.

_________________________________________________________________
Assinatura do(a) Declarante e Responsável (quando menor de 18 anos)



ANEXO IIANEXO II
DECLARAÇÃO MORADIA CEDIDA OU DIVIDIDADECLARAÇÃO MORADIA CEDIDA OU DIVIDIDA

Eu, ___________________________________________________________________________ Portador(a) do RG

n° ______________________________________________  e CPF nº

____________________________________, declaro, para os fins previstos no Edital 03/2021/IFMT/SRS de Auxílio

Emergencial Covid-19, do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT Campus

Sorriso, que:

(     ) Resido em moradia cedida, Resido em moradia cedida, localizada na rua ___________________________________ nº __________,

bairro                                              , município ______________________________ de  propriedade  de

                                                                                        (nome do(a) proprietário(a). 

(     ) Divido aluguel Divido aluguel com __________________________________________________________  e pago o valor de

R$ _______________________________ por mês. A casa está situada na rua

___________________________________  nº __________, bairro                                              , município

______________________________. 

Estou ciente de todas as informações con das no Edital 03/2021/IFMT-SRS, bem tenho consciência da falta que
possa estar cometendo caso infrinja o ar go 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica): Omi r, em documento
público ou par cular, declaração de que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou a/leram a verdade sobre o fato
juridicamente relevante.

Sorriso, _____/_____/2021.

_________________________________________________________________
Assinatura do(a) Declarante e Responsável (quando menor de 18 anos)

Assinatura do Cedente da Moradia __________________________________________________

Assinatura do Locatário ___________________________________________________________



ANEXO IIIANEXO III
DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO(A)DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO(A) - - COMERCIANTE COMERCIANTE - - TRABALHADOR INFORMAL - PROFISSIONAL LIBERAL TRABALHADOR INFORMAL - PROFISSIONAL LIBERAL

Eu, ___________________________________________________________________________ Portador(a) do RG

n° ______________________________________________  e CPF nº

____________________________________, declaro, para os fins previstos no Edital 03/2021/IFMT/SRS de Auxílio

Emergencial Covid-19, do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT Campus

Sorriso, que exerço atividades como:

(     )  Autônomo(a),Autônomo(a),  no  ramo  de _____________________________________________ , sem    vínculo

emprega cio e que minha renda média mensal nos úl mos três meses foi de R$ 

_____________________________________.

(    ) Comerciante,Comerciante,   no  ramo  de _____________________________________________, sem    vínculo

emprega cio e que minha renda média mensal nos úl mos três meses foi de R$ 

_____________________________________.

(    )  Trabalhador(a) informal,Trabalhador(a) informal,    no  ramo de  ______________________________________, sem  vínculo

emprega cio e que minha renda média mensal nos úl mos três meses foi de R$ 

_____________________________________.

(    )   Profissional liberal,Profissional liberal, no  ramo    de  _________________________________________, sem  vínculo

emprega cio e que minha renda média mensal nos úl mos três meses foi de

R$ _____________________________________.

(    )   Trabalhador(a) rural,Trabalhador(a) rural,  no  ramo  de  _________________________________________, sem  vínculo

emprega cio e que minha renda média mensal nos úl mos três meses foi de R$

_____________________________________.

Estou ciente de todas as informações con das no Edital 03/2021/IFMT-SRS, e de meus direitos e deveres nele
con do, bem como declaro que as informações con das neste estudo são verídicas, sendo que, tenho consciência
da falta que possa estar cometendo caso infrinja o ar go 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica): Omi r, em
documento público ou par cular, declaração de que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
o fato juridicamente relevante.

Sorriso,______/_____/2021.

______________________________________________
Assinatura do(a) Declarante



ANEXO IVANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO OU RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÃO OU BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃODECLARAÇÃO DE PAGAMENTO OU RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÃO OU BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO

CONTINUADA (BPC)CONTINUADA (BPC)

Eu,____________________________________________________________________________ Portador(a) do

RG n° ______________________________________________  e CPF nº

____________________________________, declaro, para os fins previstos no Edital 03/2021/IFMT/SRS de Auxílio

Emergencial Covid-19, do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT Campus

Sorriso, que:

(    ) Meu          sustento      tem    sido    proveniente      de  _______________________________ (pensão, BPC

e/ou aposentadoria) no valor de R$ ________________________________.

(   ) Pago  pensão  alimen cia  no  valor  mensal de R$ _______________________ para  Auxiliar nos cuidados de

_________________________________________________________________ (escrever o nome da(s)/do(s)

filha(s)/o(s)).

Estou ciente de todas as informações con das no Edital 03/2021/IFMT/SRS e de meus direitos e deveres nele
con do, bem como declaro que as informações con das neste estudo são verídicas, sendo que, tenho consciência
da falta que possa estar cometendo caso infrinja o ar go 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica): Omi r, em
documento público ou par cular, declaração de que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
o fato juridicamente relevante.

Sorriso, _____/_____/2021.

______________________________________________
Assinatura do(a) Declarante



ANEXO VANEXO V
DECLARAÇÃO DE PESSOA DESEMPREGADA OU PESSOA SEM RENDIMENTODECLARAÇÃO DE PESSOA DESEMPREGADA OU PESSOA SEM RENDIMENTO

Eu,____________________________________________________________________________ Portador(a) do

RG n° ______________________________________________  e CPF nº

____________________________________, declaro, para os fins previstos no Edital 03/2021/IFMT/SRS de Auxílio

Emergencial Covid-19, do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT Campus

Sorriso, que:

(     )   Estou desempregado(a)  no  momento   e  meu  sustento   tem   sido  proveniente  de: 

______________________________________________________________________________.

(   )  Não recebi nenhum rendimento nos úl mos três meses e meu sustento tem sido proveniente de
_________________________________________________________________.

Estou ciente de todas as informações con das no Edital 03/2021/IFMT/SRS e de meus direitos e deveres nele
con do, bem como declaro que as informações con das neste estudo são verídicas, sendo que, tenho consciência
da falta que possa estar cometendo caso infrinja o ar go 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica): Omi r, em
documento público ou par cular, declaração de que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
o fato juridicamente relevante.

Sorriso, _____/_____/2021.

______________________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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