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DEFERIDO(A)

Cabe ressaltar que essa chamada foi possível em virtude da desistência de três estudantes
contemplados anteriormente.

OS/AS ESTUDANTES LISTADOS DEVEM OBSERVAR OS SEGUINTES ITENS DO EDITAL 04/2021 –
DIGAE/RE/IFRN:
8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
8.1. A divulgação do resultado ocorrerá no site institucional do IFRN, conforme cronograma
em ANEXO I;
8.2. Após a divulgação do resultado, os(as) estudantes atendidos(as) deverão assinar
eletronicamente Termo de Compromisso, disponível no SUAP, além de manter seus dados
atualizados no referido sistema.
Parágrafo único. No caso dos(as) estudantes menores de 18 anos, além da assinatura
eletrônica, tal termo (ANEXO X), deverá ser impresso e assinado pelo(a) responsável para
posterior anexação no SUAP;
8.3. Após a divulgação do resultado o(a) estudante terá o prazo de 03 dias para providenciar
conta bancária em seu nome para recebimento do(s) auxílio(s), bem como para assinatura
do(s) termo(s) de compromisso.
§ 1º Caso o estudante não providencie a conta bancária ou não assine o(s) termo(s) de
compromisso no tempo previsto no item 8.3 deste edital, ele/ela não receberá na primeira
folha de pagamento, sendo incluído(a) posteriormente em folha complementar.
§ 2º A critério do respectivo campus, poderão ser aceitas também contas bancárias digitais;
§3º Se o(a) estudante não apresentar dados bancários e/ou não assinar termo de
compromisso no prazo de 30 dias, a concessão do auxílio será CANCELADA

§ 4º Nos casos em que o(a) estudante apresentar, via e-mail institucional, justificativa para o
atraso no envio dos dados bancários, poderá haver extensão do prazo, mediante avaliação do
serviço social do campus ou, em casos especiais, o serviço social da DIGAE.
*O SUAP SÓ ACEITA LETRAS E NÚMEROS NAS INFORMAÇÕES DE CONTAS, NÃO ACEITA
CARACTERES COMO BARRA (/), PONTO (.), OU OUTROQUE NÃO SEJA NÚMERO OU LETRA.

