
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
Av. Sete de Novembro, nº 40 – Centro

Ibatiba – ES       Cep: 29.395-000

Tel: (28) 3543-5500

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO

LINGUÍSTICA E CULTURAL NA ARGENTINA EM JULHO DE 2019

IFES – CAMPUS IBATIBA

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, campus

Ibatiba,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  de  acordo  com  as  disposições da  legislação

pertinente, torna público, em âmbito interno, o Processo Seletivo para a  CONCESSÃO de 01

(uma) bolsa de estudos no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) para o estudante

que participará do Curso de Imersão Linguística e Cultural na cidade de Córdoba – Argentina,

entre os dias 14 e 26 de julho de 2019.

1. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO

1.1 Estar regularmente matriculado nos cursos técnicos integrados ao ensino médio e no curso de

graduação  do  Ifes  -  Campus  Ibatiba  e  cursando  a  Disciplina  de  Língua  Espanhola  ou  tê-la

cursado em anos anteriores.

1.2 Ser  avaliado por  meio de Estudo Socioeconômico,  realizado pelo profissional  de Serviço

Social do campus.

2. SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

A classificação se dará por meio dos seguintes critérios:

2.1  Estudo  Socioeconômico,  que  objetiva  o  conhecimento  apurado  da  realidade  social  e

econômica do estudante, com utilização de instrumentos técnicos como análise documental e

entrevista social, sendo de competência privativa do profissional de Serviço Social (previsto na

Lei nº. 8.662/93 que regulamenta a profissão);

2.2 Frequência do estudante na disciplina de Espanhol durante o ano de 2019;

2.3 Coeficiente de rendimento do estudante.

3. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO
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3.1 O estudante deverá procurar  a sala do Serviço Social  para retirar a  ficha de inscrição e

agendar a entrevista socioeconômica, impreterivelmente no período estabelecido no item 4 deste

edital;

3.2 No ato da inscrição, o estudante receberá também lista de documentação necessária para a

entrevista (ANEXO IV);

3.3 Não haverá taxa de inscrição;

3.4 O estudante deverá portar o documento de identidade (RG) expedido a menos de 10 anos e a

carteira de vacinação em dia;

3.5  O  estudante/responsável  legal  se  responsabilizará  pela  regularidade  dos  documentos

necessários para a viagem, tais como autorização judicial e demais documentos necessários;

3.6 Para  o  candidato  selecionado  será  concedida  uma  bolsa  de  R$  6.400,00  (seis  mil  e

quatrocentos reais) para o pagamento de:

a) Curso;

b) Passagens aéreas;

b) Alojamento;

c) Alimentação;

d) Seguro de saúde.

4. CRONOGRAMA:

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL

Divulgação do Edital
 24/05/2019

Site do campus e Murais centrais

do Campus

Inscrição
27/05/2019 a 29/05/2019

Sala  do  Serviço  Social  -  nos

horários  de  8h00  às  11h00  e

13h00 às 16h00

 Entrevista socioeconômica
30/05/2019 e 31/05/2019 Sala do Serviço Social

Divulgação do Resultado
04/06/2019

Site do campus e Murais centrais

do Campus
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 O candidato deve acompanhar os resultados desse processo seletivo, bem como tomar as

providências necessárias em cada etapa;

5.2  Apenas  serão  homologadas  as  inscrições  realizadas  no  período  previsto  no  cronograma

detalhado no item 4 deste Edital;

5.3 Serão divulgadas na página oficial do IFES campus Ibatiba e murais do campus destinados a

essa finalidade a listagem de todos os inscritos e a respectiva ordem de classificação;

5.4 O estudante que for classificado em 1º lugar deverá procurar a professora da disciplina de

Espanhol  para  assinar  o  Termo de Aceite  (Anexo I),  caso aceitar  a  bolsa  de estudos.  Caso

contrário, também deverá procurar a respectiva professora para assinar o Termo de Desistência

(Anexo  II)  da  bolsa  de  estudos,  para  que  se  proceda  a  convocação  do  próximo  estudante

classificado. Os termos deverão ser assinados no período de 48 horas após a divulgação do

resultado;

5.5 Em  até  10  (dez)  dias  após  o  seu  retorno,  o  candidato  deverá  apresentar  todos  os

comprovantes de pagamento que realizou com o valor concedido pela bolsa de estudos:

a) Curso;

b) Passagens aéreas;

b) Alojamento;

c) Alimentação;

d) Seguro de Saúde.

5.6 O Ifes não se responsabilizará por qualquer documentação referente à viagem e à saída do

país do estudante selecionado para receber a bolsa de estudos. Os responsáveis legais deverão

providenciar toda documentação necessária.

5.7  O  Ifes  não  se  responsabilizará  por  quaisquer  atos  ou  fatos  decorrentes  de  informações

incorretas ou incompletas fornecidas pelo(a) candidato(a).

Ibatiba-ES, 24 de maio de 2019.

Eglon Rhuan Salazar Guimarães

Diretor Geral

Portaria nº 3277 - Dou 23/11/2017
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ANEXO I

TERMO DE ACEITE

À Direção Geral do campus Ibatiba

Eu,___________________________________________________________________________,

matrícula  nº  _____________________,  turma  ____________________,  selecionado  (a)  para

receber uma bolsa de estudos do Curso de Imersão Linguística e Cultural na Argentina no ano de

2019, venho através deste registrar meu ACEITE em receber a Bolsa de Estudos.

Estou ciente de todas as exigências contidas neste Edital e também das exigências legais quanto

à regularidade da documentação necessária para realizar a viagem e o Curso de Imersão na

Argentina.

Cidade ____________________________, data_________ de________________de_______.

__________________________________________________

Assinatura do estudante e responsável legal
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ANEXO II

TERMO DE DESISTÊNCIA

À Direção Geral do campus Ibatiba.

Eu,  _________________________________________________________________________,

matrícula  nº  _____________________turma  ____________________,  selecionado  (a)  para

receber uma bolsa de estudos do Curso de Imersão Linguística e Cultural na Argentina no ano de

2019, venho através deste Termo registrar minha decisão de DESISTIR da Bolsa de Estudos.

Estou ciente de que a minha desistência implica na chamada do suplente selecionado.

Cidade ____________________________, data_________ de________________de_______.

__________________________________________________

Assinatura do estudante e responsável legal
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ANEXO III

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do estudante: _____________________________________________________________

Matrícula: _____________________________________________________________________

Curso: ________________________________________ Turma/Turno: ____________________

Endereço completo:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Identidade nº __________________________C P F  nº: ________________________________

Nome do responsável legal: _______________________________________________________

Contato: Telefones:______________________________________________________________

               E-mail: ________________________________________________________________

Ibatiba-ES, ______ de ____________ de _____

________________________________________

Assinatura do Estudante
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ANEXO IV

LISTA     DE     DOCUMENTAÇÃO     NECESSÁRIA     PARA     PROCESSO     SELETIVO

Atenção: Apenas deverão  apresentar  os  documentos  listados  abaixo  os  estudantes  que  não

participaram dos Editais 01/2019 e 02/2019 da Política de Assistência Estudantil e que, portanto,

não têm documentos arquivados no Serviço Social.

 1 – Documentos pessoais – cópia simples

• 01 foto 3x4;

• Documento de Identidade do estudante (RG/CPF);

• Documentos pessoais (identidade ou certidão de nascimento ou CPF ou Carteira de Trabalho) de
todas as pessoas que residem na mesma casa do estudante, independente do parentesco;

• Certidão de casamento dos pais e do estudante, quando for o caso;

• Comprovante  de  recebimento  atualizado  do  Programa  Bolsa  Família,  tais  como  extrato  de
recebimento do benefício ou folha resumo do Cad Único;

• Comprovante de residência do estudante atualizado;

• Comprovante de despesas da família (talão de água, luz, recibo de aluguel, telefone fixo e celular,
internet,  mensalidades,  plano  de  saúde,  empréstimos,  prestações,  medicamentos,  dentista,
aluguel, etc.);

• Caso o estudante  e/ou algum irmão receba ou não pensão alimentícia,  é  necessário  trazer  o
comprovante de recebimento/não recebimento de pensão (Anexo VIII);

2 – Documentos relacionados à renda da família e do estudante – cópia simples

O estudante deverá apresentar a documentação para a sua comprovação de renda (quando maior de 18

anos) e também de todas as pessoas que compõe seu grupo familiar e que residam no mesmo endereço,

de acordo com as categorias profissionais relacionadas abaixo.

Observação: caso o familiar não possuir o documento carteira de trabalho, o estudante deverá trazer o

Anexo X para fins de comprovação da ausência do documento.
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A) NÃO TRABALHA / DO LAR

✔ Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social: página da foto, página dos dados pessoais,
página do último contrato de trabalho e página subsequente em branco);

✔ Declaração pessoal, constando que não exerce nenhuma atividade remunerada e/ou esporádica 
(“bico”), com assinatura de 2 testemunhas (não parentes) devidamente identificadas: RG, CPF 
(Anexo V).

B) ASSALARIADO / CARTEIRA ASSINADA / SERVIDOR PÚBLICO

✔ Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social: página da foto, página dos dados pessoais,
página do último contrato de trabalho e página subsequente em branco);

✔ Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, cópia completa, incluindo declaração de bens e
direitos, com recibo de entrega; quando for o caso;

✔ Cópia  dos  contracheques  referentes  aos  3  últimos  meses,  ou  Declaração  Salarial  em  papel
timbrado com carimbo contendo CNPJ da empresa.

C)  ECONOMIA INFORMAL (TRABALHO INFORMAL E/OU AQUELE QUE FAZ BICO)

✔ Declaração  pessoal,  constando  a  atividade  exercida  e  o  rendimento  mensal,  atestada  por  2
testemunhas (não parentes) devidamente identificadas: CPF, Identidade, endereço e telefone de
contato (Anexo VI);

✔ Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social: página da foto, página dos dados pessoais,
página do último contrato de trabalho e página subsequente em branco).

D) AUTÔNOMOS

✔ Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social:  página da foto, página dos dados pessoais,
página do último contrato de trabalho e página subsequente em branco);

✔ Declaração  pessoal,  constando  a  atividade  exercida  e  o  rendimento  mensal,  atestada  por  2
testemunhas (não parentes) devidamente identificadas: CPF, Identidade, endereço e telefone de
contato (Anexo VI);

✔ Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, cópia completa, incluindo declaração de bens e
direitos, com recibo de entrega, quando houver.

E)  APOSENTADO E/OU PENSIONISTA

✔ Comprovantes  dos  3  últimos  meses  do  benefício  de  aposentadoria  e/ou  pensão  de  órgão
previdenciário privado ou público. Quem for aposentado pelo INSS pode retirar os comprovantes
pelo  site:  www.  inss  .gov.br –  serviços  –  extrato  de  pagamento  de  benefício.  Na  falta  desses,
apresentar  extrato  bancário  onde  seja  possível  identificar  o  valor  do  benefício  creditado  e/ou
número do benefício.

http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
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✔ Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social: página da foto, página dos dados pessoais,
página do último contrato de trabalho e página subsequente em branco);

✔ Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, cópia completa, incluindo declaração de bens e
direitos, com recibo de entrega, quando houver.

F) ESTAGIÁRIOS/BOLSISTAS

✔ Contrato firmado para o desenvolvimento do estágio/bolsa;

✔ Comprovante de recebimento do valor mensal referente ao estágio/bolsa.

G) DESEMPREGADO

✔ Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social: página da foto, página dos dados pessoais,
página do último contrato de trabalho e página subsequente em branco);

✔ Declaração pessoal sobre a situação de desemprego  (Anexo VII);

✔ Comprovante de recebimento de seguro-desemprego, se for o caso.

H) PRODUTOR RURAL / TRABALHADOR RURAL / LAVRADOR

✔ Cópia do Contrato Rural de Trabalho (colonato, parceiro, meeiro, etc);

✔ Declaração  de  Rendimentos (Anexo  VI) quando  o  trabalhador  não  possuir  outros  meios  de
comprovação para a renda mensal;

✔ Declaração feita pelos Sindicatos, Cooperativas ou Associações sobre a produção anual da terra,
informando a renda bruta mensal ou anual (para produtores rurais, proprietários ou arrendatários);

✔ Declaração de Aptidão ao PRONAF, quando houver;

✔ Cópia  completa  das  duas  últimas  declarações  do  ITR  (Imposto  Territorial  Rural),  se
proprietário/arrendatário rural (sitiante ou fazendeiro);

✔ Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, cópia completa, incluindo declaração de bens e
direitos, com recibo de entrega, quando houver;

✔ Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social: página da foto, página dos dados pessoais,
página do último contrato de trabalho e página subsequente em branco).

I)  EMPRESÁRIO / MICROEMPRESÁRIO / COMERCIANTE FORMAL

✔ Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, cópia completa, incluindo declaração de bens e
direitos, com recibo de entrega;

✔ Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica dos últimos 2 anos (IRPJ);
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✔ Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social: página da foto, página dos dados pessoais,
página do último contrato de trabalho e página subsequente em branco);

J) PARA RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTOS DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS

✔ Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, cópia completa, incluindo declaração de bens e
direitos, com recibo de entrega, quando houver;

✔ Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório, acompanhado dos 3
últimos comprovantes de recebimentos;

✔ IPTU dos imóveis.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA

Eu,  _________________________________________________________________________,

portador do RG n°_________________e CPF_____________________, membro da família do

estudante______________________________________________________________________

declaro, para os devidos fins, que não exerço nenhuma atividade remunerada, sendo dependente

financeiramente de ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

(colocar o nome da pessoa e o grau de parentesco)

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que, caso configurada a

prestação  de  informação  falsa,  apurada  posteriormente,  em  procedimento  que  assegure  o

contraditório e a ampla defesa, o estudante perderá o direito adquirido.

Cidade ____________________________, data_________ de________________de_______.

__________________________________________________

Assinatura do Declarante

1) Testemunhas (sem parentesco com o declarante)

Assinatura:___________________________________________________________________

RG:                                                   CPF:

2)Testemunhas (sem parentesco com o declarante) 

Assinatura:_____________________________________________________

RG:                                        CPF::
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

 (TRABALHO INFORMAL, AUTÔNOMO, TRABALHADOR RURAL, LAVRADOR)

Eu,_________________________________________________________________________,

(informar o nome da pessoa que vai assinar a declaração)

portador (a) do RG Nº ______________ e do CPF nº_______________________ declaro, sob as

penas da lei,  que possuo o seguinte  rendimento  médio mensal:  R$_____________________

proveniente da realização da seguinte atividade:  _____________________________________

_____________________________________________________________________________

Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando

ciente  de  que  a  omissão  ou  a  apresentação  de  informações  e/ou  documentos  falsos  ou

divergentes, implicam na exclusão do estudante (o qual sou responsável) do processo, além das

medidas judiciais cabíveis.

Cidade _________________________, data _________ de_________________ de ________.

_______________________________________________

Assinatura do Declarante

1) Testemunhas (sem parentesco com o declarante)

Assinatura:___________________________________________________________________

RG:                                              CPF:

2) Testemunhas (sem parentesco com o declarante)

Assinatura:___________________________________________________________________

RG: _________________________  CPF: __________________________________________
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO

Eu,  _________________________________________________________________________,

portador do RG n°__________________ e CPF______________________________________,

membro da família do estudante___________________________________________________

declaro,  para  os  devidos  fins,  que  estou  desempregado  desde  o  dia

____________________________________________________________________________.

Declaro  ainda  que  não  recebo  nenhuma  remuneração,  provendo  meu  sustento  da  seguinte

forma:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que, caso configurada a

prestação  de  informação  falsa,  apurada  posteriormente,  em  procedimento  que  assegure  o

contraditório e a ampla defesa, o estudante perderá o direito adquirido.

Cidade _____________________________, data________ de_____________ de __________.

__________________________________________________

Assinatura do Declarante
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu, ____________________________________________________________________,(informar

o nome do responsável)

portador (a) do RG nº ______________ e do CPF nº ________________________, declaro, sob

as penas da lei,  que         (  ) NÃO RECEBO                    (  ) RECEBO    

pagamento  referente  à  pensão  alimentícia  em  meu  nome  ou  em  nome  de  meu(s)

filho(s),_______________________________________________________________________

no valor mensal de _____________________________________________________________.

Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando

ciente  de  que  a  omissão  ou  a  apresentação  de  informações  e/ou  documentos  falsos  ou

divergentes, implicam na exclusão do estudante (o qual sou responsável) do processo, além das

medidas judiciais cabíveis, nos termos da legislação em vigor.

Cidade ____________________________, data________ de_________________ de ________

_______________________________________

Assinatura do declarante

1) Testemunhas (sem parentesco com o declarante)

Assinatura:___________________________________________________________________

RG:                                              CPF:

2) Testemunhas (sem parentesco com o declarante)

Assinatura:___________________________________________________________________

RG:  ____________________________  CPF: ______________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
Av. Sete de Novembro, nº 40 – Centro

Ibatiba – ES       Cep: 29.395-000

Tel: (28) 3543-5500

ANEXO IX

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO

Eu,___________________________________________________________________________

portador do RG nº___________________ e do CPF nº _______________________, declaro, sob

as penalidades da lei, para fins de apresentação ao IFES, que não possuo carteira de trabalho

por motivo de________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando

ciente  de  que  a  omissão  ou  a  apresentação  de  informações  e/ou  documentos  falsos  ou

divergentes, implicam na exclusão do estudante (o qual sou responsável) do processo, além das

medidas judiciais cabíveis.

Local ____________________________, data________ de_________________ de ________

_______________________________________

Assinatura do declarante

1) Testemunhas (sem parentesco com o declarante)

Assinatura:___________________________________________________________________

RG:                                              CPF:

2) Testemunhas (sem parentesco com o declarante)

Assinatura:___________________________________________________________________

RG:  ____________________________  CPF: ______________________________________
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