
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL 03/2021 QUE TRATA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA A CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL NO ANO LETIVO DE 2021 

A Direção Geral e o Serviço Social do Campus Manaus-Centro tornam pública algumas alterações realizadas no corpo do Edital a fim de torná-lo 

acessível à Comunidade Acadêmica e novo cronograma de inscrições para o Programa Socioassistencial Estudantil 2021.  

 

Observem as seguintes modificações: 

 

Onde lê-se: Leia-se: 
9.3 Na modalidade repasse financeiro 

direto ao discente, o valor de cada 

benefício será repassado pelo Campus ao 

discente por meio de conta bancária cujo o 

titular seja o próprio discente. 

9.3 Na modalidade repasse financeiro direto ao discente, o valor de cada benefício será 

repassado pelo Campus ao discente por meio de conta bancária cujo o titular seja o próprio 

discente. Por isso é imprescindível que envie imagem do cartão de conta bancária no 

período das inscrições, junto com documentação de renda e termo de compromisso.  

 
Anexo 1. LISTA DE DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

 

 DADOS PESSOAIS DO(A) ALUNO(A): • 

Comprovante dos dados bancários da conta do 

aluno em que o benefício será creditado e 

CPF; 

 • Comprovante de residência (conta de água 

ou energia elétrica recente); 

Anexo 1. LISTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: 

Comprovante dos dados bancários da conta do aluno em que o benefício será creditado: (NOME 

DO BANCO, AGÊNCIA, TIPO DE CONTA - SE É POUPANÇA OU CORRENTE, NÚMERO DA 

CONTA E UMA FOTO DO CARTÃO) e  CPF. 

Os dados bancários serão repassados ao setor financeiro da Instituição –DAP. Qualquer 

pendência ou demais situações que envolvam o pagamento dos benefícios, o aluno deverá 

procurar diretamento o setor financeiro pelo E-mail: dapcmc@ifam.edu.br. 

 

Acréscimos às orientações do Edital 
Item 2.6: 

 Os discentes poderão solicitar qualquer um dos benefícios que estejam necessitando. No entanto, o status no SIGAA permanecerá em 

“EM ANÁLISE”, até que ocorra o retorno das atividades presenciais no campus. Essa orientação valerá para os benefícios: 

mailto:dapcmc@ifam.edu.br


TRANSPORTE, MORADIA E CRECHE. Só serão analisados os benefícios solicitados dentro do prazo estabelecido no cronograma de 

seleção do campus Manaus- Centro. 

  
Item 3.5:  

O (a) discente que fez o pedido no semestre letivo 2021/1, mas obteve como resultado o indeferimento, deverá fazer novo preenchimento 

do cadastro único e envio de documentação, conforme orientação dada no item 3.1.1.   

 

Supressões (retiradas) de itens do Edital 
Itens 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.4 que tratam da renovação dos benefícios, isto porque trata-se de um edital anual, fazendo-se necessário apenas o 

monitoramento das condicionalidades do Programa. 

 
Item 10.6 pois estava idêntico ao 10.4 A realização do presente Processo Seletivo está a cargo do setor de Serviço Social, porém o repasse 

financeiro dos benefícios é de competência exclusiva do Departamento de Administração e Planejamento- DAP, Campus Manaus Centro. 

 
ANEXO III que tratava da DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA (RENOVAÇÃO) passando a tratar do 

TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA. 
 

 

 

NOVO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL 2021 

Datas Cronograma de Atividades Local 

20/08/2021 Publicação do Edital Programa 

Sociassitencial Nº 07/2021 
http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc 

25/08 a 
15/09/2021 

Período de Inscrição (Semestre letivo 

2021/2) 

SIGAA/Módulo Assistência Estudantil, 

Portal do Discente 

16/09 a 30/09/2021 
Análise técnica das Assistentes Sociais  

http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc


01/10/2021 Publicação do Resultado Preliminar http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc 

02,03  e 
04/10/2021 

Interposição de Recursos 
Email:servicosocial_cmc@ifam.edu.br 

08/10/2021 
Publicação do resultado dos recursos e 

Resultado Final 

http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc 

 

Não esqueçam de enviar junto com os documentos de renda, os dados bancários para recebimento do benefício e o 

termo de compromisso.  

Em caso de dúvidas entrar em contato através do e-mail: servicosocial_cmc@ifam.edu.br.  

 

 

DIREÇÃO GERAL CMC 

 

SERVIÇO SOCIAL CMC 
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