NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE PROCESSO SELETIVO PARA
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS E LANÇAMENTO DE NOVO
EDITAL
Prezados discentes,
A Coordenadoria de Assuntos Estudantis - CAE esclarece que um grande número de solicitações
de Auxílios Estudantis foi indeferido em decorrência de problemas na documentação anexada
pelos estudantes no SISAE, assim como por inconsistências entre as informações apresentadas
na

Ficha

de

Caracterização

do

SISAE,

como

as

relacionadas

ao

Grupo

Familiar/Ocupação/Rendas, e os documentos inseridos no Sistema.
Ressaltamos que NÃO SÃO ACEITOS documentos nas seguintes situações:
1. Cópias de documentos ilegíveis ou que comprometam a leitura de parte das informações;
2. Declarações de Renda ou Contratos de Locação com rasura;
3. Cópias do documento de Identificação (RG) que não contenham os dois lados do Documento
(Lado da Foto e lado dos Dados Pessoais);
4. Cópias escaneadas de outras cópias (Declarações de Renda e Contratos ou Declarações de
Locação devem ser escaneados do próprio documento original preenchido);
O Edital que rege cada Processo Seletivo orienta os estudantes quanto às exigências relativas à
documentação. Desse modo, é importante e necessário que os discentes leiam com atenção as
determinações contidas em cada Edital.
FRISAMOS a necessidade de inclusão da DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXERCE
ATIVIDADE REMUNERADA para todos os membros da família, incluindo o discente, que são
maiores de 18 anos e não trabalham.
Quanto às entrevistas, assim como está previsto no Edital, não são obrigatórias. O momento da
entrevista é para esclarecimentos sobre o contexto sócio familiar do discente.
Destacamos, ainda, que os discentes devem inserir no SISAE uma foto do tipo 3 x 4. Embora
não tenhamos indeferido nenhuma solicitação de Auxílio por conta da ausência de foto ou do
tipo de foto colocado pelos discentes no momento da inscrição, solicitamos que estejam atentos a
este detalhe e que será enfatizado no próximo Edital de Seleção para Concessão de Auxílios
que será lançado ainda neste mês de Janeiro.

Atenciosamente,
Coordenadoria de Assuntos Estudantis – CAE - (cae.acarau@ifce.edu.br)

