
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
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PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS

ESTUDANTIS – PROPAAE

EDITAL DE SELEÇÃO N° 003/2021

PROGRAMA DE AUXÍLIO INCLUSÃO TECNOLÓGICA EMERGENCIAL

A Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis - PROPAAE da

Universidade Estadual de Feira de Santana, representada pela Pró-Reitora Sandra Nivia

Soares de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº

00042942 publicada no DOE de 29 de maio de 2019,

Considerando o Plano de Contingência da UEFS, publicado em 18/03/2020, que dispõe

acerca das medidas tomadas pela UEFS para o enfrentamento da pandemia causada pelo

novo coronavírus (COVID-19);

Considerando o Plano de Retomada das Atividades Presenciais aprovado pelo Conselho

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE -no dia 23 de outubro de 2020;

Considerando a importância da inclusão digital da comunidade discente em período de

suspensão das atividades acadêmicas presenciais na UEFS;

RESOLVE:

Tornar público o presente Edital, contendo as normas, rotinas e procedimentos

necessários à realização do processo seletivo para recebimento do Auxílio Inclusão

Tecnológico Emergencial.



1. DO PÚBLICO ALVO

Estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da Universidade

Estadual de Feira de Santana, no semestre letivo 2020.1, em comprovada situação de

vulnerabilidade socioeconômica.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

2.1. Estudantes de Primeira Graduação, da ampla concorrência, que possuam cadastro no

Programa Mais Futuro, e que não acumulem bolsas ou estágios;

2.2. Estudantes de Primeira Graduação, que ingressaram na instituição através da

Política de ações afirmativas, que tenham sido desligados do Programa Mais Futuro e

que não foram selecionados nos Editais 211/2020 e 001/2021 do Auxílio Tecnológico

Emergencial;

2.3. Estudantes de Primeira Graduação, que ingressaram na instituição através da

políticas de ações afirmativas, que estejam vinculados às Residências Universitárias da

UEFS ao Programa Mais Futuro e que não foram selecionados nos Editais 211/2020 e

001/2021 do Auxílio Tecnológico Emergencial;

2.4. Estudantes de Segunda Graduação que possuam inscrição no CadÚnico e que

tenham cursado todo o Ensino Médio e pelo menos dois anos do Ensino Fundamental II

(6º ao 9º ano) em escola pública;

2.5. EstudantesIntercambistas, que ingressaram na UEFS através de editais do Programa

de Mobilidade Estudantil da Assessoria Especial de Relações Institucionais - AERI,

oriundos de países socioeconomicamente vulneráveis e que não possuam nenhum auxílio

financeiro no Brasil.

3. DA DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO

3.1. O Auxílio de Suporte Emergencial à Inclusão Tecnológica da UEFS será concedido,

em parcela única, ao/à estudante selecionado, no valor de até R$ 1.200,00 (Hum mil e

duzentos reais).

3.2. Serão concedidos até contemplar as vagas remanescentes do Edital 001/2021,

totalizando 511 (quinhentos e onze) beneficiados.

3.3. O benefício deverá ser utilizado exclusivamente para custear aquisição de

equipamentos, como por exemplo, computador, tablet, mouse, estabilizador, roteador,

smartfone, camêra para computador, fone, melhoria e/ou manutenção dos equipamentos

para o acompanhamento das atividades acadêmicas do ensino na graduação, via

mediação tecnológica, durante a suspensão das atividades presenciais, em virtude da

pandemia da COVID-19.



3.4. Os subsídios recebidos pelos/as estudantes selecionados/as poderão ser utilizados

com a aquisição de equipamentos, peças e acessórios além de custear o frete, assim como

o pagamento de mão de obra para manutenção ou instalação dos equipamentos.

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. DA INSCRIÇÃO

Os/As candidatos/as deverão realizar a sua inscrição no período apresentado no

cronograma, exclusivamente por via eletrônica, através de formulário disponível na

página da Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) da UEFS:

http://csa.uefs.br/index.php/auxilioTecnologico212

4.2. O/A estudante que desejar participar da seleção para o Auxílio Inclusão

Tecnológica Emergencial, deverá:

a. Cadastrar login e senha no sistema disponibilizado no site da

CSA:http://csa.uefs.br/index.php/auxilioTecnologico212 e preencher o requerimento de

inscrição;

b. Anexar arquivos contendo a documentação obrigatória e, quando couber,

comprobatória, conforme especificado no item 5. deste Edital;

4.3. A inscrição será realizada única e exclusivamente, por meio eletrônico, através do

endereço: http://csa.uefs.br/index.php/auxilioTecnologico212 , por meio do qual deverão

ser encaminhados os documentos elencados no item 5, não sendo possível sua realização

de forma presencial, nem por meio dos Correios.

4.4. Os documentos que estejam rasurados, ilegíveis ou que não obedeçam às

especificações do presente Edital não serão considerados válidos para participação no

referido Processo Seletivo.

4.5. O benefício somente poderá ser utilizado por estudantes que efetivem a matrícula

em disciplinas dos cursos de graduação presencial da UEFS, no semestre letivo 2020.1;

4.6. Serão homologadas as inscrições que atenderem integralmente as exigências

especificadas neste edital e preencherem os critérios estabelecidos na etapa da análise

documental, as quais serão atribuídas as regras classificatórias.

5. DA DOCUMENTAÇÃO

A versão original dos documentos listados abaixo deverá ser digitalizada pelo(a)

estudante e anexada em arquivo único com as seguintes especificações: documento

salvo em formato PDF, tamanho da folha: A4, com tamanho máximo do documento de

04 megabytes. Os documentos solicitados são os seguintes:

1. Comprovante de matrícula no semestre 2020.1, constando assinatura do estudante;

http://csa.uefs.br/index.php/auxilioTecnologico212
http://csa.uefs.br/index.php/auxilioTecnologico21


2. Comprovante bancário contendo nome do estudante, nome do banco, número da

agência e da conta (corrente, poupança ou banco digital) com o dígito verificador. Não

será aceito contrato/proposta de conta; (as/os estudantes residentes da UEFS estão

isentos de apresentar esse documento);

3. Folha Resumo da inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (Cadúnico),

modelo anexo, com data da entrevista dentro do prazo máximo de 02 (dois) anos,

carimbada e assinada pelo órgão responsável pelo fornecimento das informações, e na

ausência de carimbo, o/a servidor/a responsável deverá registrar o número da matrícula

funcional; (as/os estudantes residentes da UEFS estão isentos de apresentar esse

documento);

4. Declaração que não possui vínculo empregatício, devidamente assinada(anexo I);

5. Termo de Anuência sobre as penalidades no caso de não cumprimento das exigências

para usufruto do benefício, devidamente assinado (anexo II);

6. Declaração emitida pela Assessoria Especial de Relações Internacionais – AERI,

comprovando a situação de vulnerabilidade socioeconômica (apenas para os estudantes

intercambistas);

6. DAS ETAPAS

São etapas do presente processo seletivo:

Inscrição, por parte do candidato, através do formulário eletrônico, conforme

especificado neste edital e no prazo descrito no cronograma deste edital;

Análise Documental, realizada pela PROPAAE especificamente para os procedimentos

operacionais deste edital;

Apresentação de Recursos, facultado ao/à candidato/a que não foi contemplado/a neste

edital, o direito de recorrer, que poderá ser enviado pelo mesmo endereço de sua

inscrição na página:http://csa.uefs.br/index.php/auxilioTecnologico212, dentro do prazo

previsto Cronograma.

Apreciação dos Recursos, realizada pela PROPAAE, a partir dos recursos interpostos

pelos candidados;

Divulgação dos Resultados, realizada na página da PROPAAE (www.propaae.uefs.br).

Os/As candidatos/as classificados/as e contemplados/as serão listados pelo número de

matrícula e nome completo, em ordem alfabética;

Concessãodos Auxílios. A PROPAAE encaminhará à Gerência Financeira da Pró-

Reitoria de Administração e Finanças da UEFS, conforme disponibilização dos recursos,

a relação de contemplados para as providências de depósito em conta bancária informada

pelo contemplado.

http://csa.uefs.br/index.php/auxilioTecnologico212,
http://www.propaae.uefs.br


7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

As vagasserão concedidas considerando a seguinte ordem de prioridade, até o limite da

quantidade de subsídios pecuniários:

7.1. Estudantes com renda familiar per capita (CadÚnico) não superior a 1/2 salário

minimo;

7.2. Estudante responsável pelo núcleo familiar (CadÚnico);

7.3. Estudante com CadÚnico familiar;

7.4. Estudante com CadÚnico individual.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1. Estudantes com maior tempo na UEFS;

8.2. Havendo empate na pontuação, será utilizado o critério idade, devendo ser

considerado o dia, mês e ano de nascimento do/a candidato/a

9. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1. Para a prestação de contas é OBRIGATÓRIA a apresentação da (s) notas fiscais

com CPF do/a estudante beneficiado/a ou de seu responsável (quando menor de 18 anos),

comprovando a compra de equipamento, peças e/ou contratação da prestação de serviço

de manutenção;

a. No caso da aquisição de equipamento ou peças usadas deverá ser apresentado

recibo do vendedor (anexo III), acompanhado da nota fiscal do produto em nome

do mesmo.

9.2. É de responsabilidade do/da contemplado/a enviar pelo mesmo endereço de sua

inscrição na página:http://csa.uefs.br/index.php/auxilioTecnologico212 os documentos

necessários 30 dias após o recebimento do pecúnio:

a. as notas fiscais e/ou recibos do equipamento e/ou peças comprados (as) por ele/ela ou

por seu/sua responsável; nota fiscal de contratação de serviço de manutenção(com data a

partir da abertura do Edital 001/2021, ou seja, 04/02/2021);

9.3. A não prestação de contas ou a prestação de contas reprovada implicará na

devolução total ou parcial do recurso recebido, sendo cada situação avaliada pela

PROPAAE;

9.4.A não obediência às condições para a concessão do auxílio, bem como a inexistência

de prestação de contas poderá implicar no impedimento de matrícula do estudante nos

semestres subsequentes até a regularização da situação.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

http://csa.uefs.br/index.php/auxilioTecnologico212


 A/O candidata(o) que efetuar sua inscrição no presente processo de seleção declara

conhecimento e aceitação de todo o conteúdo deste Edital;

 É de responsabilidade exclusiva da(o) candidata(o) a observância dos procedimentos e

prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o presente edital, bem como a

verificação dos documentos exigidos para a inscrição;

 A PROPAAE se desobriga do envio de mensagem eletrônica ou de qualquer outra

comunicação direta com as/os candidatas(os). É de responsabilidade exclusiva das (os)

candidatas(os) acompanharem, através do site www.propaae.uefs.br as etapas e os

comunicados da PROPAAE quanto ao processo seletivo;

 A/O candidata(o) que omitir informações e/ou fornecer dados inverídicos, fraudar

e/ou falsificar documentação terá a qualquer momento, seu benefício cancelado;

 Para as dúvidas segue o email: duvidaseditais.propaae@gmail.com

 Os casos omissos serão analisados pela PROPAAE.

11. CRONOGRAMA
///

DATA ATIVIDADE

05/04/2021 Lançamento de Edital

05/04/2021 a 11/04/2021 Período de inscrição

22/04/2021 Resultado preliminar

23/04/2021 e 26/04/2021 Período para recurso

04/05/2021 Resultado Final

30 dias após recebimento do pecúnio Prestação de contas

Feira de Santana, 05 de abril de 2021.

Sandra Nívia Soares de Oliveira

Pró-Reitora da PROPAAE

http://www.propaae.uefs.br


ANEXO I

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu,

, RG e CPF ,

Matrícula residente e domiciliado(a) no

endereço

declaro sob as penas da lei* estar apto(a) a participar do processo seletivo

para receber o auxílio tecnológico da UEFS, tendo em vista que não possuo nenhum

vínculo empregatício, nem outros trabalhos remunerados, de acordo com o Edital

n°001/2021.

Declaro ainda, que uma vez comprovada a acumulação desta bolsa com outras

atividades remuneradas, comprometo-me a devolver, em valores atualizados, as

mensalidades recebidas indevidamente,

de de 2021

Assinatura

Assinatura do aluno e/ou Responsável Nome e RG do responsável:

*Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA Art. 299: Omitir, em documento público

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,

criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão,

de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e

multa, se o documento é particular.



ANEXO II

TERMO DE ANUÊNCIA

AUXÍLIO INCLUSÃO TECNOLÓGICO EMERGENCIAL

Nome: CPF:

Curso: Tel: ( )

Pelo presente Termo de Anuência, DECLARO estar ciente:

1. Das normas que regem o Auxílio Inclusão Tecnológica Emergencial da UEFS;

3. De que a infração a quaisquer artigos do respectivo edital poderá implicar na devolução do

valor pecuniário, no trancamento de matricula e/ou impedimento de matrícula no semestre

posterior ;

4. De que o valor do Auxílio Inclusão Tecnológico Emergencial que eu receberei será em

parcela única no valor de R$ 1.200,00

Autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará

nas penalidades cabíveis, além da imediata devolução do valores indevidamente recebido.

Assumo, pois, compromisso de cumprir o previsto em edital.

Local e data: , de de 2021.

Assinatura do/a estudante



ANEXO III

RECIBO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EQUIPAMENTO USADO

Eu,

RG e CPF , residente e

domiciliado(a) no

endereço ,

com o seguinte telefone ( ) e e-

mail

declaro ter recebido de , RG

, CPF residente e domiciliado(a) no

endereço

o valor de referente à venda do

equipamento

_______ de______________ de 2021.

Assinatura vendedor

Assinatura do comprador



MODELO DO DOCUMENTO


