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ORIENTAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA RECEBIMENTO DO AUXÍLIO 

PERMANÊNCIA 
 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará/Campus Santarém, por meio da Comissão de 

Assistência Estudantil, designada por meio da Portaria nº 074/2020, vem apresentar as seguintes orientações aos 

discentes contemplados para o recebimento do Auxílio Permanência: 

 

1. O auxílio permanência será concedido em parcelas que correspondem ao exercício financeiro de 2020 (Abril a 

Dezembro/2020, excetuando-se Julho);  

2. Os estudantes contemplados deverão obrigatoriamente entregar o Termo de Compromisso (Anexo VIII do 

Edital nº 02/2020) devidamente assinado (no caso de estudante menor de idade, o  termo deverá ser assinado 

por ele e também pelo responsável legal), bem como, cópia da identidade (RG), CPF, comprovante de residência 

(conforme as regras dispostos no edital nº 02/2020) e os dados bancários: Conta corrente de qualquer banco 

(em nome do estudante); Conta poupança (em nome do estudante) somente da Caixa Econômica Federal e 

realizar a entrega de todos os documentos supracitados até o dia 08 de maio de 2020, na portaria do IFPA, em 

envelope ou pasta com a identificação, constando nome do discente, matrícula e curso, sob pena de perda do 

direito ao auxílio; 

3. As orientações para a entrega da documentação acima estão fundamentadas no ofício circular nº 004/2020 

que trata sobre manuseio de documentos e processos físicos neste momento de distanciamento social. 

4. Caso haja desistência ou desligamento, os discentes classificados poderão ser convocados para continuidade 

do recebimento do auxílio, conforme ordem de classificação; 

5. O recebimento do auxílio está condicionado a comprovação da: Frequência mensal igual ou superior a 75% e 

desempenho acadêmico. 

        

  

Santarém-PA, 04 de maio de 2020. 
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