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RENOVACAO DO PROGRAMA DE AUXILIO PERMANÊNCIA

IFSP - CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA

1. A.Coordenadoria Sociopedagógica informa aos estudantes já incluídos no Programa
de Auxílio-Permanência (PAP), ou seja, que reeeberam auxílio(s) no 2° semestre de 2017,
que estão abertas as inscrições para o Recadastramento do PAP para o 1" semestre de
2018.

2. As inscrições para o Recadastramento estarão abertas no período de 13 a 19/03/2018,

de segunda a sexta-feira, no horário das 10 às 13h, e das 14h30 às 17h30, na Coordenadoria
Sociopedagógica do Câmpus (sala L23, prédio laranja), localizada na Rua Primeiro de Maio,
500, Bairro Estação, Itaquaqueçetuba - SP.

3. Os interessados em se inscrever pela primeira vez no programa deverão atentar para os
prazos constantes no Edital de Inscrições do PAP a ser publicado no site do Câmpus, nos
próximos dias.

4. Para se inscrever no Recadastramento, o estudante deve acessar o SUAP, atualizar os
dados da Caracterização Socioeconômica, fazer inscrição no "Recadastramento do PAP - 1"
semestre de 2018",- e comparecer na Coordenadoria Sociopedagógica para a apresentação da
documentação descrita abaixo:

« , •

a) O Comprovante de Inscrição, devidamente assinado; . / ,

b) O Termo de Compromisso de Recadastramento; » / , ~

c) A comprovação da renda familiar: ' •

- Carteira Profissional original de todos os integrantes da família acima de 16 anos (tirar cópia
somente, quando houve alteração em relação à situação que foi apresentada do ano passado);

- original e cópia do contracheque (holerite) referente ao mês de fevereiro/2018;

- em caso de familiar que tenha ficado desempregado, apresentar a carteira profissional original,
juntamente com as cópias das páginas: da foto, dos dados pessoais, do .último registro, e da
página em branco seguinte, e declaração (anexo III).
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Obs,: Caso o aluno seja menor de idade, deverá apresentar os formulários deviJamente
assinados pelo pai ou responsável.

5, Considerando que existem estudantes que utilizam o transporte público para chegar ao
IFSP, e que não possuem opção de solicitação de passe livre, renovaremos com prioridade o
benefício do auxilio transporte, e será publicada uma lista destas renovações em 21/03/2018,
conforme os detalhes mencionados no Edital de Inscrições do PAP (1° sem. de 2018).

6. A classificação geral dos demais alunos beneficiados pelo programa será publicada
considerando os alunos que solicitarem Recadastramento, e aqueles que se inscreverem pela
primeira vez no PAP.

7. As modalidades, finalidades e duração dos auxílios serão as constantes no Edital de
Inscrição do PAP, 1" semestre de 2018, a ser publicado no site.

8. Pára efetuar a inscrição, o estudante deve:

1° passo:
Acessar o site do Câmpus Itaquaquecetuba e ler atentamente o Comunicado CS? n" 001/2018.
que trata das inscrições para o Recadastramento do PAP.

2° passo:
Fazer login no SUAP (Sistema Unificado de -Administração Pública)
https://suap.ifsp.edu.br/accounts/lonin/?next^/ , digitando no campo usuário: "IQ" + n" de
prontuário, e a mesma senha do sistema "Aurora".

3" passo:
Acessar o SUAP e preencher a caracterização socioeconômica. Para tanto, é necessário:
- Clicar em Atividades estudantis > Serviço social > Caracterização Socioeconômica;
- Preencher a Caracterização Socioeconômica;
- Clicar em Salvar. =

4° passo:
- Clicar em Inscrições;
- Selecionar "Recadastramento do PAP - 1° semestre de 2018" e efetuar a inscrição.

5° passo:
- Imprimir e assinar o Comprovante de Inscrição ao Aluno (obs.: caso o aluno seja menor de
idade, o Comprovante deve ser assinado pelo pai ou responsável). /sTtÃoJ^
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6° passo
- Comparecer pessoalmente à Coordenadoria Sociopedagógica, nos horários programados
neste comunicado, e fazer a eptrega de todos os documentos exigidos para a efetivação do
Recadastramento. •

09. O resultado será publicado conforme item 05 e 06 deste Comunicado, nos murais e no
site do Câmpus Itaquaquecetuba (https://itq.ifsp.edu.br/). A quantidade de alunos atendidos será
definida de acordo com a demanda de inscrições e com a disponibilidade orçamentária do ano
letivo de 2018. .

10. O Câmpus Itaquaquecetuba poderá, a qualquer momento, fazer uso de instrumentos
como, visita domiciliar, trabalho em grupo ou outros meios de acompanhamento, com o
objetivo de subsidiar o parecer sobre a situação do estudante beneficiado com o auxílio
estudantil.

Todos os repasses financeiros-serão efetuados diretamente na conta bancária indicada pelo
estudante, ou por ordem de pagamento aos estudantes que forem beneficiados exclusivamente
com o material didático- pedagógico.

A qualquer tempo, este Programa poderá ser revogado ou anulado no todo ou em parte
por motivo de interesse público, ou por exigência legal, sem que tal ato implique no direito
à indenização ou reclamação de qualquer natureza por parte do beneficiário do auxílio ou seu
responsável.
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Itaquaquecetuba, 12 de março de 2018.

Atenciosamente,
.. • •

Débora C. da SilvaL,

^ / >1 Coordenadoria Sociopedagógica



m INSTITUTO FEDERAL DÊ

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA
P SAOPálILO

Cãfltpus it^uipicitubii

Eu, (nome completo)

RG m_

residente na Rua :

bairro •

ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE

CPF/MF

cidade/estado

0 ^
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CEP • ^ assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas no

Questionário Socioeconômico e declaro que as cópias dos documentos apresentados são

autênticas. Declaro, ainda, que tenho conhecimento que a falsidade implicará as penalidades

cabíveis, previstas no artigo 299* do Código Penal e as demais cominações legais aplicáveis.

Itaquaquecetuba, de 2018.

Assinatura do(a) estudante

Assinatura do pai ou responsável legal, no caso de candidato(a) menor de idade

*Códlgo Penal- FALSIDADE IDEOLÓGICA
Art. 299: Omitir, em documento púbiico ou particular, declaração que deie 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: i

Pena - reclusão de um a cinco anos e multa, se o documento é público, e reclusão de um
a três anos e muita, se o documento é particular. .
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DECLARAÇÃO PARA QUEM NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPÔ

Eu, (nome completo) . • - • ' . • .

RG Ns ' • CPF ' " :

residente na^Rua • . n- / .

bairro • • cidade/estado . •

CEP n- declaro, sob a pena da lei*, que, no momento, não possuo

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), pois ^'

cidade/estado

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao IFSP, Câmpus

Itaquaquecetuba, alteração dessa situação, apresentancto a documentação

comprobatória. • ' -

Itaquaquecetuba, de 2018.

Assinatura do Declarante

Assinatura do pai ou responsável legal, no caso de declarante menor de idade

^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.
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DECLARAÇÃO SEM RENDA OU DESEMPREGADO

residente ha rua_

bairro cidade/estado

CEP . declaro, sob as penas das Leis Civil e Penal, que não recebo

atualmente salários, proventos, pensões, aposentadorias, benefícios sociais, comissões,

pro labore, DECORE, rendimentos do trabalho informal ou autônomo, rendimentos

auferidos do patrimônio ou quaisquer outros.

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao IFSP, Câmpus

Itaquaquecetuba,.qualquer alteração dessa situação, apresentando a documentação

comprobatória.

Itaquaquecetuba. / 72018. ^

Assinatura do Declarante /'•

Assinatura do pai ou responsável legal, no caso de declarante menor de idade

*Código Penal-FALSIDADE IDEOLÓGICA
Ari. 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 muita, se o documento é público, e reclusão de um a
três anos e multa, se o documento é particular. •
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ANEXO IV
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DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO

portador do RG

residente na Rua

cidade/estado ^ ' CEP •

venhio, por meio desta, DECLARAR, para os devidos fins, que não mantenho vínculò
/

empregatício com pessoa física ou jurídica, mas que exerço atividade autônoma e

percebo rendimentos no valor de R$ ^ mensalmente.

CPF_

bairro:

mensalmente.

Declaro também estar ciente das penalidades legais* a que estou sujeito(a).

Itaquaquecetuba, / /2018.

Assinatura do declarante

Assinatura do pai ou responsável legal, no caso de declarante menor de idade

*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 reievantei
Pena - reclusão de um a cinco anos e muita, se o documento é público, e reciúsão de um a
três anos e multa, se o documento é particular.
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