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Atenção estudantes que participaram do processo de seleção do Edital 02/2020 - Programas Específicos da 
Política de Assistência Estudantil: o resultado final já foi publicado no site do Ifes – campus Ibatiba. Fiquem 
atentos ao seu número de matrícula.  

Segue abaixo os valores a serem praticados mensalmente para os auxílios até o momento: 

 Auxílio-Alimentação – 100%   ---------------   R$ 125,00 
 Auxílio-Alimentação – 50%     ---------------    R$ 62,50 
✔ Auxílio-Transporte – 100%     ---------------     R$ 100,00 
● Auxílio-Didático/Uniforme – 100%    ------- R$ 30,00 
❖ Auxílio-Moradia – 100%    -------------------      R$ 90,00 

O pagamento será efetuado iniciando no mês de fevereiro de 2020, salvo exceções de matrículas posteriores 

a esse mês de referência. A primeira folha de pagamento referente a este Edital 02/2020 será confeccionada 

acumulando-se os meses de fevereiro a julho, com as devidas ressalvas já mencionadas. 

Os pagamentos serão realizados exclusivamente em conta bancária, em qualquer agência bancária. 

Priorizaremos o pagamento na conta bancária do estudante, em qualquer agência bancária. 

Devido a essa pandemia do Covid-19 e as dificuldades para abertura de contas nas agências bancárias, os 

estudantes que não possuem conta bancária em seu nome poderão receber nas contas dos seus pais ou 

responsável. O estudante deverá indicar os dados da conta bancária dos pais ou responsável, preenchendo 

o Formulário para autorização e indicação de conta bancária, indicado abaixo. 

Atenção estudante: você  indicará somente a conta dos pais ou responsável caso não possuir conta em seu 

nome. A prioridade é sempre a conta no nome e no CPF do estudante. 

Você estudante será o responsável pela indicação da conta bancária dos pais ou responsável e assume todas 

as responsabilidades sobre tal fato. Muita atenção ao preencher os dados bancários, pois eles serão 

utilizados para fazer as folhas de pagamento dos auxílios, caso contrário não será possível a solicitação de 

pagamento.  

Se você, estudante possuir uma conta bancária em seu nome, favor enviar uma foto do cartão ou dos dados 

bancários (Banco, Agência, Conta e Operação). Caso não possua conta em seu nome, o estudante deverá 

preencher o Formulário para autorização e indicação de conta bancária, assinar e enviar o documento. 

O estudante deverá enviar as informações solicitadas acima para o e-mail da Assistência Estudantil: 

assistenciaestudantil2020@gmail.com . Favor enviar um novo e-mail e colocar no assunto: “conta bancária 

- nome completo do estudante” (escrever o seu nome) para identificação do e-mail. O arquivo deverá ser 

enviado em formato PDF. 

Atenção: O estudante terá um prazo de 05 (cinco) dias corridos após a data de divulgação do resultado final 
deste Edital 02/2020 para enviar os dados solicitados sobre a conta bancária. A não entrega da conta 
bancária no prazo estipulado implicará na exclusão do nome do referido estudante da folha de pagamento; 
e também não serão efetuados pagamentos retroativos. 
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

EDITAL Nº 02/2020 - PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 

FORMULÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA 

 
✔ Nome do estudante: ________________________________________________________________ 
✔ Matrícula: ________________________________________________________________________ 
✔ Curso/ Turma: _____________________________________________________________________ 

 
 
Eu,____________________________________________________________________________________, 

(informar o nome do estudante) 
 

portador (a) do RG Nº ___________________ e do CPF nº_______________________________________  
 

declaro que não possuo conta bancária em meu nome. 
 
Por este motivo, para fins de recebimento dos auxílios da Política de Assistência Estudantil do Ifes – campus 
Ibatiba, Edital 02/2020 – Programas Específicos, indico os dados bancários abaixo dos meus pais ou 
responsável, para que o valor referente aos auxílios possa ser depositado. Desse modo, autorizo a Assistência 
Estudantil do campus Ibatiba a solicitar o pagamento dos auxílios na conta bancária por mim indicada abaixo. 
 
Me comprometo ainda a repassar as informações verdadeiras e corretas e AUTORIZO o pagamento dos 
auxílios na conta por mim indicada. 
 
Declaro também que estou ciente que o valor depositado pelo Ifes tem como principal objetivo contribuir 
para a minha permanência e para a conclusão dos meus estudos e para a equidade no meu processo de 
formação.  
 
Segue abaixo tabela para preenchimento dos dados bancários:  
 
 

Nome do Titular da conta 
bancária 

Parentesco 
em relação 

ao estudante 

CPF do titular 
da conta 
bancária 

Nome do 
Banco 

Nº da 
Agência 

Operação/ 
variação 

Nº da Conta 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
Local __________________________________________________________________ 
 
Data___________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
Assinatura do Estudante E dos pais/responsável 


