
 

RETIFICAÇÃO 002  
 

EDITAL 1/2020 - CGAE/DREN/DGBR/RIFB/IFB, DE 19 de fevereiro de 2020 
AUXÍLIO-PERMANÊNCIA – CAMPUS BRASÍLIA 

 
A DIRETORA-GERAL DO CAMPUS BRASÍLIA DO INSTITUTO FEDERAL DE         
BRASÍLIA - CBRA/IFB, nomeada pela Portaria IFB nº 474, de 06 de maio de 2019,               
publicada no Diário Oficial da União em 07 de maio de 2019, no uso de suas                
atribuições legais e regimentais, torna pública a retificação ao Edital 1/2020 -            
CGAE/DREN/DGBR/RIFB/IFB, de 19 de fevereiro de 2020 AUXÍLIO-PERMANÊNCIA –         
CAMPUS BRASÍLIA. 

 
I. ONDE SE LÊ: 

 
3. DOS PROGRAMAS  
3.1 Este processo seletivo compreende o programa previsto na tabela 1.  
 
 

Tabela 1 
 Programa  Descrição  Duração do 

auxílio/ 
referência  

Tipo/Valor  N° de auxílios  

 
 
 
 
Auxílio 
Permanência 
Presencial  

Tem por 
objetivo 
minimizar as 
desigualdades 
sociais 
vivenciadas 
pelos 
estudantes 
que 
apresentem 
situação de 
vulnerabilidad
e social de 
forma a 
contribuir com 
sua 
permanência 
na instituição 
e conclusão 
dos estudos.  

 
 
 
 
 
09 
PARCELAS  

 
 
G1: R$333,00  
 
 
 
 
 
G2: R$200,00  

 
 
70  
 
 
 
 
 
200  

 

1 
 



 

 
LEIA-SE 

 
3. DOS PROGRAMAS  
3.1 Este processo seletivo compreende o programa previsto na tabela 1.  
 

Tabela 1 
Programa  Descrição  Duração do 

auxílio/ 
referência  

Tipo/Valor  N° de auxílios  

 
 
 
 
Auxílio 
Permanência 
Presencial  

Tem por 
objetivo 
minimizar as 
desigualdades 
sociais 
vivenciadas 
pelos 
estudantes 
que 
apresentem 
situação de 
vulnerabilidad
e social de 
forma a 
contribuir com 
sua 
permanência 
na instituição 
e conclusão 
dos estudos.  

 
 
 
 
 
07 
PARCELAS  

 
 
G1: R$333,00  
 
 
 
 
 
G2: R$200,00  

 
 
70  
 
 
 
 
 
200  

 
 

II. ONDE SE LÊ: 
 
5. DO CRONOGRAMA  
5.1 Este processo seletivo seguirá as etapas previstas na tabela 2. 
 

Tabela 2 
EVENTO DATA PROVÁVEL HORÁRIO LOCAL 

Abertura do Edital 19 de fevereiro de 2020 Até 18 horas Site do IFB 

Período de inscrições 21 de fevereiro a 03 de 14 horas do dia 20 
às 23h59 do dia 

Portal do 
Estudante 

2 
 



 

online março de 2020 24 de agosto de 
2019 

Esclarecimentos de 
dúvidas sobre o Edital 

19 de fevereiro a 03 de 
março de 2020 09h00 às 19h00 CGAE 

Entrega da 
documentação* 04 a 06 de março 08h30min às 

19h30min CGAE 

Estudo 
socioeconômico 

09 de março a 12 de 
abril de 2020 ----- ----- 

Resultado Preliminar 13 de abril de 2020 Após 18h Site do IFB 

Recurso 15 e 16 de abril de 2020 08h30min às 
19h30min CGAE 

Análise do recurso 20 de abril de 2020   

Resultado do recurso 22 de abril de 2020 Após 18h Site do IFB 

Resultado final 22 de abril de 2020 Após 18h Site do IFB 

Assinatura dos termos 
de concessão 23 e 24 de abril de 2020 08h30min às 

20h00min CGAE 

*O estudante deverá ter realizado a inscrição online previamente. Estudantes que           
não cumprirem as duas etapas da inscrição terão seus processos indeferidos. 
 
5.2.Os prazos indicados na TABELA 2 tem caráter previsional e podem sofrer            
alterações. 
5.3.É de inteira responsabilidade do estudante acompanhar, por meio do site do IFB, o              
andamento do processo seletivo.  

 
LEIA-SE 

 
5. DO CRONOGRAMA  
5.1 Este processo seletivo seguirá as etapas previstas na tabela 2. 
 

      Tabela 2 
 

EVENTO DATA PROVÁVEL HORÁRIO LOCAL 

Abertura do Edital 19 de fevereiro de 2020 Até 18 horas Site do IFB 

Período de inscrições 
online 

21 de fevereiro a 03 de 
março de 2020 

14 horas do dia 
20 às 23h59 do 
dia 24 de agosto 

de 2019 

Portal do 
Estudante 
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Esclarecimentos de 
dúvidas sobre o Edital 

19 de fevereiro a 03 de 
março de 2020 09h00 às 19h00 CGAE 

Entrega da 
documentação* 04 a 06 de março 08h30min às 

19h30min CGAE 

Estudo 
socioeconômico 

09 de março a 12 de 
abril de 2020 ----- ----- 

Resultado Preliminar 13 de abril de 2020 Após 18h Site do IFB 

Recurso em estudo** em estudo** em estudo** 
Análise do recurso em estudo** em estudo** em estudo** 

Resultado do recurso em estudo** em estudo** em estudo** 
Resultado final em estudo** em estudo** em estudo** 

Assinatura dos termos 
de concessão em estudo** em estudo** em estudo** 

*O estudante deverá ter realizado a inscrição online previamente. Estudantes que           
não cumprirem as duas etapas da inscrição terão seus processos indeferidos. 
**Em decorrência da Pandemia de Covid - 19, o Instituto Federal de Brasília - Campus               
Brasília está estudando a melhor alternativa para dar continuidade ao EDITAL 1/2020 -             
CGAE/DREN/DGBR/RIFB/IFB, de 19 de fevereiro de 2020 Auxílio Permanência. 
  
5.2.Os prazos indicados na TABELA 2 tem caráter previsional e podem sofrer            
alterações. 
5.3.É de inteira responsabilidade do estudante acompanhar, por meio do site do IFB, o              
andamento do processo seletivo.  
 
 
 

Patrícia Albuquerque de Lima 
Diretora-Geral do Campus Brasília 

Portaria nº 474/2019-RIFB/IFB, de 6 de maio de 2019 
Original assinado 
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