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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022/PAL/REI/IFTO, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2022
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO ESTUDANTE EM PARTICIPAR DA SELEÇÃO E CONCESSÃO
DE AUXÍLIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PNAES 2022 DO CAMPUS

PALMAS/IFTO

 
 
 

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PALMAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria nº 352/2018/REI/IFTO, de 5 de abril
de 2018, publicada no DOU de 9 de abril de 2018, seção 2, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, considerando o Decreto do Programa Nacional de Assistência Estudan�l
(PNAES) nº 7.234, de 19 de julho de 2010 e os critérios estabelecidos na Polí�ca de
Assistência Estudan�l (POLAE) aprovada pela Resolução nº 24/2020/CONSUP/IFTO, de 13 de
agosto de 2020, torna pública a CHAMADA PÚBLICA para a manifestação de interesse do
estudante em par�cipar da seleção e  concessão de auxílios estudan�s financeiros para
estudantes dos cursos presenciais (adaptados às aulas remotas) ao Ensino Médio Integrado,
Técnicos Subsequentes, Proeja e Superiores do Campus Palmas, regularmente matriculados e
frequentes com critérios e condições aqui apresentados.

1. DO PÚBLICO ALVO

1.1. A seleção refere-se a todos os estudantes beneficiados pelos editais  nº
12/2021/PAL/REI/IFTO, de 26 de fevereiro de 2021 e nº 54/2021/PAL/REI/IFTO, de 16 de
agosto de 2021 adotados pelo Campus Palmas do IFTO no ano de 2021. Conforme o Anexo I, 
(Lista de estudantes beneficiados).

1.2. Os estudantes contemplados pelos Editais nº 12/2021/PAL/REI/IFTO, de 26 de fevereiro
de 2021 e nº 54/2021/PAL/REI/IFTO, de 16 de agosto de 2021, que não realizarem a
atualização de dados e manifestação de interesse dos auxílios estudan�s por meio desta
Chamada Pública, terão sua inscrição cancelada, precisando realizar uma nova inscrição no
PNAES 2022, a ser regulamentado por edital próprio.

2. DO OBJETO

2.1. A presente Chamada Pública tem por objeto, a atualização de dados e manifestação de
interesse do estudante em par�cipar da seleção e  concessão de auxílios estudan�s do
PNAES no ano de 2022.

2.2. A inscrição nesta Chamada Pública não gera a renovação automá�ca do(s) auxílio(s)
recebidos pelos estudantes, sendo necessária a reavaliação da situação econômica familiar
dos estudantes e uma nova classificação.

3. FORMALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO



3.1.  Para formalização da atualização de dados e manifestação de interesse do estudante
em par�cipar da seleção e concessão de auxílios estudan�s do PNAES no ano de 2022, o
estudante deverá preencher o formulário disponível no link
h�ps://forms.gle/BW3MaJzPWjvN3Jco7 com as seguintes informações:

3.1.1. Dados pessoais, nome, e-mail, telefone, endereço completo, RG, CPF, curso,
período/semestre/módulo/ano, renda bruta familiar, número de membros da família, entre
outros.

3.2. O estudante ou responsável legal deverá declarar a situação socioeconômica atual,
expondo as mudanças sociais que ocorreram no período em que recebeu o auxílio da
assistência estudan�l. (Perda de emprego, nascimento de filho, casamento, mudança de
domicílio, aposentadoria, entre outros).

3.3. O estudante ou responsável legal deverá descrever quais as melhorias que o auxílio
trouxe para sua vida acadêmica e jus�ficar a sua permanência.

3.4. O estudante ou responsável legal deverá declarar a veracidade das informações sob
pena de imediato cancelamento do cadastro e aplicabilidade de medidas disciplinares do
IFTO e possíveis sanções penais brasileiras.

4. DO CRONOGRAMA

4.1. O prazo para a manifestação de interesse é de 5 dias, sendo o período de 07 a 11 de
fevereiro de 2022.

4.2. O estudante que não atualizar seus dados e manifestar interesse no período
es�pulado, será eliminado do PNAES.

Etapas Data   Publicação
Publicação do Edital 07/02/2022 h�p://www.i�o.edu.br/palmas

Manifestação de Interesse e
atualização de dados cadastrais

07/02/2022
a

11/02/2022

h�p://www.i�o.edu.br/palmas/campus-
palmas/assuntos-estudan�s

 
Link da inscrição:

 
h�ps://forms.gle/BW3MaJzPWjvN3Jco7

Homologação da Manifestação
de Interesse e atualização de
dados cadastrais

14/02/2022 h�p://www.i�o.edu.br/palmas
 

Recursos 14/02/2022

h�p://www.i�o.edu.br/palmas/campus-
palmas/assuntos-estudan�s
 
Link do recurso:
 
h�ps://forms.gle/cFvwRuF1AVfLYKa6A

Resultado Final 21/02/2022 h�p://www.i�o.edu.br/palmas 

5.  EQUIPE DE AVALIAÇÃO

5.1. A equipe de avaliação será formada pelos Assistentes Sociais do Campus Palmas, com
apoio dos membros da COLAE, conforme a PORTARIA PAL/REI/IFTO Nº 445/2021, DE 12 DE
AGOSTO DE 2021. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. O estudante que fizer a manifestação de interesse e atualização de dados cadastrais
não terá a manutenção e garan�a da con�nuidade de recebimento, pois o pagamento
dependerá das condições socioeconômicas atuais e do orçamento disponível para este fim.

6.2. Os casos omissos nesta Chamada Pública  serão resolvidos pela Comissão Local de
Assistência Estudan�l e Diretoria de Assistência ao Estudante do Campus Palmas.

https://forms.gle/BW3MaJzPWjvN3Jco7
http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/seletivos-palmas/chamada-publica-no-1-2022-manifestacao-de-interesse-do-estudante-em-participar-da-selecao-e-concessao-de-auxilios-do-programa-de-assistencia-estudantil-pnaes-2022-do-campus-palmas
http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/assuntos-estudantis
https://forms.gle/BW3MaJzPWjvN3Jco7
http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/seletivos-palmas/chamada-publica-no-1-2022-manifestacao-de-interesse-do-estudante-em-participar-da-selecao-e-concessao-de-auxilios-do-programa-de-assistencia-estudantil-pnaes-2022-do-campus-palmas
http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/assuntos-estudantis
https://forms.gle/cFvwRuF1AVfLYKa6A
http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/seletivos-palmas/chamada-publica-no-1-2022-manifestacao-de-interesse-do-estudante-em-participar-da-selecao-e-concessao-de-auxilios-do-programa-de-assistencia-estudantil-pnaes-2022-do-campus-palmas
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Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-
Geral, em 07/02/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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