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EDITAL DO PAE 2020. 1 (RETIFICAÇÃO)  

 

CONSIDERAÇÕES: 

 

A Direção-Geral do Campus Arraial do Cabo, ouvindo o Comitê Gestor Local do PAE,  

Considerando a pandemia de Covid-19, que impõe a necessária redução da circulação de 

pessoas; 

Considerando o parecer do Comitê Gestor do PAE,que sinaliza para viabilização da 

execução do Programa de Assistência Estudantil e, 

Considerando a Portaria nº 66/GR/IFRJ, de 25 de março de 2020, aqualnormatiza o 

pagamento de auxílio estudantil do Programa de Assistência Estudantil aos estudantes 

em condição de vulnerabilidade durante o período de suspensão de atividades 

acadêmicas. 

Comunica que: 

O Processo Seletivo do PAE, regido pelo Edital 001/2020, para seleção de bolsistas do 

Programa de Assistência Estudantil será retomado a partir da presente data e seguirá de 

acordo com o cronograma abaixo. 

Comunica, ainda, que todos os procedimentos serão realizados através de e-mail para 

evitar o trânsito de pessoas e garantir a segurança de todos. Assim, todos os documentos 

pendentes deverão ser providenciados, assinados, digitalizados e enviados ao Assistente 

Social do Campus, através de e-mail (ronaldo.oliveira@ifrj.edu.br). Todas as dúvidas 

poderão ser sanadas através do mesmo endereço eletrônico. Os setores responsáveis 

estarão à disposição para contribuir no que for possível para que todos os candidatos 

tenham acesso aos meios necessários para participarem do processo e terem garantido o 

direito de acesso. 

1)  

Etapas Datas 

Período de Divulgação De 12 a 17/02/2020 

Reuniões de orientação no Auditório do Campus Arraial do 
Cabo (Opcional) 

18/02/2020, às 14 
horas e às 18 horas. 

Período de inscrições (no site) 
17/02/2020 a 
11/03/2020 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

CAMPUS ARRAIAL DO CABO - RJ 
 

Entrega de documentação (Anexo III e os documentos 
quecomprovam as informações do formulário) Local de entrega: no 
Campus, COTP, sala 104) 

03/03 a 12/03/2020, 
no horário de 09h- 

12h 

e de 13h-16 horas. 

Análise dos formulários de inscrição e da documentação 
apresentada pelos candidatos. 

13/03 a 02/04/2020 

Divulgação da relação de inscritos (MURAL DO CAMPUS) e 
encaminhamento à DIRAE/Reitoria para publicação no Portal do 
IFRJ. Será enviada para o e-mail do candidato, cadastrado no 
momento de inscrição, a relação de documentos pendentes a 
serem apresentados. 

03/04/2020, após 18 
horas. 

 
Apresentação de recursos à COTP (em virtude da pandemia de 
Covid-19, os documentos pendentes deverão ser digitalizados e 
enviados através do e-mail: ronaldo.oliveira@ifrj.edu.br. Qualquer 
dúvida em relação à documentação poderá ser esclarecida através 
do e-mail acima. 
 

04,05 e 06 de abril de 

2020 (enviar os 

documentos através 

do e-mail:  

ronaldo.oliveira@ifrj.

edu.br. 

Resultado da análise dos recursos (no site institucional do 
Campus). 

07/04/2020, após 18 
horas. 

Primeira relação de reclassificação de contemplados (no site 
institucional do Campus). 

07/04/2020, após 18 
horas. 

Assinatura do Termo de Compromisso dos selecionados 
(contemplados) e apresentação de cópia dos seus dados 
bancários referentes à conta corrente (diante da pandemia de 
Covid-19, o Termo de Compromisso e a apresentação dos dados 
bancários deverão se dar através do e-mail: 
ronaldo.oliveira@ifrj.edu.br. 

 

08/04/2020,até 16 
horas. 

 

 

Arraial do Cabo, 03 de abril de 2020. 

Prof. David Barreto de Aguiar 
Diretor-Geral do IFRJ-CAC 

Port. 0762/18 
 

  


