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COMUNICADO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL Nº 003/2022

 

Assunto: Abertura das inscrições emergenciais no Programa de Auxílio Permanência 2022

 

A Comissão de Análise de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Câmpus
Avançado Ilha Solteira comunica à comunidade escolar: 

1. Que a partir das 15h00 do dia 16 de maio de 2022 estarão abertas as inscrições emergenciais no Programa de Auxílio Permanência
2022.

2. As inscrições emergenciais estão vinculadas ao Edital IFSP IST nº 002/2022, sendo que no item 13 do Edital mencionado há as
especificações acerca das inscrições. 

3. Conforme o subitem 13.1 do Edital IFSP IST nº 002/2022: "A inscrição emergencial (fora do prazo estabelecido neste Edital) pode
ocorrer quando comprovada a necessidade do(s) auxílio(s) (alimentação, creche, material, moradia e transporte) por meio de
justificativa por escrito, de acordo com a disponibilidade orçamentária e avaliação da Comissão de Análise de Assistência
Estudantil." 

4. Ressaltamos que o auxílio-saúde já possui caráter emergencial e, portanto, pode ser solicitado a qualquer momento do ano. 
5. Para análise das solicitações de auxílios, como já estabelecido no Edital, será considerada a disponibilidade orçamentária, os critérios

estabelecidos pelo Edital e o cumprimento de todas as etapas da inscrição. 
6. A inscrição ocorrerá exclusivamente por meio do Sistema Único de Administração Pública, sendo que quaisquer problemas

identificados no ato da inscrição devem ser comunicados à Comissão de Análise de Assistência Estudantil por meio do e-mail
assistencia.estudantil.ist@ifsp.edu.br 

7. A leitura do Edital é obrigatória e ao realizar a inscrição, o estudante e seu responsável estarão aceitando todas as normas
estabelecidas pelo Edital, não podendo em hipótese alguma alegar desconhecimento sobre as disposições do documento. 

8. Os documentos poder ser fotografados ou escaneados e devem estar legíveis e completos. Os documentos de identificação, tais como
RG e CPF, devem ser fotografados/escaneados completamente (frente e verso). 

9. Os documentos de identificação (RG e CPF) devem ser do estudante e dos demais membros do núcleo familiar. 
10. O envio dos documentos comprobatórios de renda, deve-se considerar o mês anterior à data da solicitação. 
11. O Edital e os anexos estão disponíveis em: https://ist.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/33-menu-superior/324-

programa-de-auxilio-permanencia-2022 
12. No Anexo I - Termo de Responsabilidade e Requerimento de Auxílio da Assistência Estudantil, o estudante deve atentar-se ao

preenchimento correto da ordem de prioridade dos auxílios.
13. Todos os anexos devem ser impressos, preenchidos e assinados ou manuscritos e assinados. 
14. Conforme estabelecido no subitem 13.3 do Edital IFSP IST nº 002/2022, "Não será considerada como justificativa para solicitação da

inscrição emergencial, a perda do prazo inicial ou indeferimento da inscrição." 
15. O cumprimento de todas as etapas da inscrição, o envio da documentação e acompanhamento da solicitação é de inteira

responsabilidade do estudante e seu responsável. 
16. Todas as publicações referentes à inscrição estarão disponíveis em: https://ist.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/33-

menu-superior/324-programa-de-auxilio-permanencia-2022 

Solicitamos que as dúvidas sejam encaminhadas para o e-mail assistencia.estudantil.ist@ifsp.edu.br ou pelo whatsApp (18) 3748-8331.

 

Ilha Solteira, 13 de maio de 2022.

 

Comissão de Análise de Assistência Estudantil
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