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AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2020 DO EDITAL Nº 211/2020  

PROGRAMA DE AUXÍLIO INCLUSÃO TECNOLÓGICA EMERGENCIAL 

 

   
A Pró Reitora de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis da Universidade Estadual de 

Feira de Santana no uso de suas atribuições resolve, tendo em vista o que consta no Edital 

de Abertura de Inscrições do Edital 211/2020 publicado no D.O.E no dia 20 de novembro de 

2020. 

 

RETIFICAR: 

   2. DA DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO 

Onde se lê: 2.2 leia-se com 2.3 com o mesmo teor: “O benefício deverá ser utilizado 

exclusivamente   para custear aquisição ou melhoria de equipamento de tecnologia da 

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

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

pandemia da COVID-19.” 

Onde se lê 2.3 leia-se 2.4 com o mesmo teor: “Os subsídios recebidos pelos/as estudantes 

selecionados/as poderão ser utilizados com a aquisição de peças, frete e acessórios para uso 

do equipamento adquirido, para fins de comprovação da utilização do valor recebido do 

auxílio de apoio à inclusão digital, assim como mão de obra para manutenção ou instalação 

dos equipamentos” 

3 - DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 - DA INSCRIÇÃO 

3.1.1 O/A estudante que desejar participar da seleção para o Auxílio Inclusão Tecnológico 

Emergencial deverá:  

Retire-se o item: e. Entregar declaração de vínculo institucional emitida pela emitida pela 

Divisão de Assuntos Acadêmicos, a ser solicitada através do e-mail: expdaa@uefs.br  

A conferência do vínculo institucional do candidato será feita após a seleção preliminar pela 

Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD). 
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4. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

4.1 alínea f-  onde se lê: Os/As estudantes residentes nas residências universitárias da 

UEFS, cadastrados na PROPAAE. Leia-se:  Demais estudantes residentes nas residências 

universitárias da UEFS, cadastrados na PROPAAE; 

4.1 alínea g- onde se lê: Estudantes cadastrados no Programa Mais Futuro com 

CADUNICO individual.  Leia-se: Outros estudantes com cadastro ativo no Programa 

Mais Futuro; 

     5. DA DOCUMENTAÇÃO 

5.4.3. Onde se lê: Inscrição no cadastro único do Governo Federal (CAD Único): Folha 

resumo do registro individual e do núcleo familiar atualizado no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único Familiar), com prazo máximo de 

01(um) ano, que deverá estar 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 e assinar; 

5.4.3.  Leia-se: Inscrição no cadastro único do Governo Federal (CAD Único): Folha 

resumo do registro individual e do núcleo familiar atualizado no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único Familiar), com prazo máximo 

de 02 (dois) anos, conforme Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007, que 

deverá estar 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 e assinar; 

7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

7.1 Onde se lê: Para a prestação de contas é OBRIGATÓRIA à apresentação da (as) notas 

fiscais com CPF do/a estudante beneficiado/a ou de seu responsável, comprovando a 

compra de equipamento, peças e contratação da prestação de serviço de manutenção; 

7.1 Leia-se: Para a prestação de contas é OBRIGATÓRIA a apresentação da (as) notas 

fiscais com CPF do/a estudante beneficiado/a ou de seu responsável, comprovando a 

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

no valor do auxílio e como complementação para valores acima do disponibilizado. 

 

9 – CRONOGRAMA ATUALIZADO 

DATA / PERÍODO ATIVIDADE 

20/11/2020 Lançamento de edital 

20 a 30/11/2020  Período de inscrição 

04/12/2020 Resultado preliminar 

05 e 06/12/2020 Período para recurso 

10/12/2020  Resultado Final 



 

 

14 a 18/12/2020 Concessão dos auxílios 

Até 15 dias após a matrícula no Semestre 

2020.1 

Envio do comprovante de matrícula e notas 

fiscais do uso dos valores recebidos. 

 

10. LISTA DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E COMPROBATÓRIOS NO ATO 

DA INSCRIÇÃO 

Retira-se O item 3 - Declaração de vínculo institucional emitida pela Divisão de 

Assuntos Acadêmicos, a ser solicitada através do e-mail: expdaa@uefs.br 

A conferência do vínculo institucional do candidato será feita após a seleção preliminar 

pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD). 

Retira-se O item 8 – Formulário de Recurso, pois este deve ser encaminhado após 

resultado preliminar quando necessário. 

    

 

Feira de Santana, 24 de novembro de 2020. 

 

 

 

Sandra Nivia Soares de Oliveira 

Pró-reitora da PROPAAE 
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