
 

 

3ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA DO EDITAL Nº 6/2019 - DGPL/RIFB/IFB, DE  28 

DE FEVEREIRO DE 2019 

PROGRAMAS DE PROMOÇÃO À PERMANÊNCIA  

PROGRAMA AUXÍLIO PERMANÊNCIA PRESENCIAL –  

1° SEMESTRE/2019 

 

 

O Diretor Geral do Campus Planaltina nomeado pela Portaria Nº 529, publicada no Diário 

Oficial da União em 07 de maio de 2019, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna 

público a 3ª chamada de lista do resultado final do Edital DO PROGRAMA AUXÍLIO 

PERMANÊNCIA PRESENCIAL 2019 – 1º SEMESTRE LETIVO, observadas as normas e 

instruções estabelecidas em edital. 

 

1. ORIENTAÇÕES 

1.1 Estudantes convocados da lista de espera receberão o auxílio a partir do mês de agosto.  

1.2 Os estudantes deverão estar regularmente matriculados e frequentes no quantitativo de 

componentes estabelecidos no edital de abertura.  

Os convocados deverão comparecer na CDAE sala de apoio Serviço Social (105 ou 108 do bloco 

100 em frente o hall do refeitório) ou CDAE do prédio principal das 7h30 às 19h30 de 05 a 06 

de agosto de 2019, para assinatura do Termo de Concessão. 

1.3  No ato da assinatura do Termo de Concessão, os estudantes convocados deverão apresentar-

se munidos de documento de identificação e comprovante de conta bancária ativa (para aqueles 

que optarem pelo pagamento em conta corrente). 

1.4  Para os estudantes menores de 18 anos será necessária a assinatura do (a) responsável legal. 

1.5  O estudante terá acesso ao Auxílio somente após a assinatura do Termo de Concessão, 

confirmando seu conhecimento sobre as normas e critérios que regem o mesmo. 

1.6 O estudante e/ou responsável que não comparecer no prazo estipulado para assinatura do 

Termo será excluído deste processo e permitirá a CDAE realizar nova convocação da lista de 

espera. 

 

2. DOS CONVOCADOS DA LISTA DE ESPERA 
 

Nº MATRÍCULA 
RESULTADO FINAL E DE 
RECURSOS  

221 181032600123 Convocado para G2 –R$191,00 

222 171032600023 Convocado para G2 –R$191,00 

223 171032600070 Convocado para G2 –R$191,00 



 

 

224 172038100032 Convocado para G2 –R$191,00 

225 152036600018 Convocado para G2 –R$191,00 

 

 

Brasília, 01 de agosto de 2019 

NILTON NÉLIO COMETTI 

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


