Editais do Programa de Assistência Estudantil
Orientações para o preenchimento dos Termos de Compromisso e envio dos dados bancários.
Conforme item 6.1.1, "O preenchimento do termo de compromisso implica automaticamente na aceitação das
normas que regem o Programa no IFTM".
1) O aluno deve preencher o Termo de Compromisso, disponível no Módulo AE do Virtual IF (Aluno) informando
corretamente os dados referentes a sua conta bancária e enviar cópia do cartão do banco ou cópia do contrato de
abertura da conta (caso ainda não possua cartão) desde que contenha todas as informações relativas à conta, para o email assistenciaestudantil.ptm@iftm.edu.br dentro do prazo informado no Relatório de Convocação publicado no site
institucional www.iftm.edu.br.
Caso não tenha o cartão da conta, pode ser enviada a cópia do contrato de abertura de conta ou o atestado de
titularidade desde que contenha todas as informações relativas à conta (nome do beneficiário, banco, agência e número
da conta corrente).
2) Ao redigir o e-mail no campo "assunto" escrever: Termo de compromisso - (Inscrição, Nome completo do aluno e
número do Edital).
3) A cópia do cartão do banco ou do contrato de abertura da conta deverá estar em formato .pdf e legível.
Atenção: em alguns cartões o número da conta está no verso, nesse caso a cópia deverá conter a frente e o verso do
cartão. O documento não poderá apresentar cortes e nem rasuras e deverá constar o nome do aluno, nome do banco,
agência e número da conta. Conforme já foi destacado anteriormente, na impossibilidade de apresentação de cópia do
cartão da conta, poderá ser aceito outro documento emitido pelo banco que contenha as informações necessárias para
a conferência dos dados para pagamento, preenchidos no termo de compromisso pelo estudante contemplado.
Orientações sobre a conta bancária
Os estudantes não deverão realizar a abertura de contas bancárias na modalidade Conta Fácil no Banco do Brasil para o
recebimento dos benefícios, uma vez que essas contas apresentam delimitações que impossibilitam o pagamento dos
recursos financeiros aos estudantes;
A abertura de contas bancárias em quaisquer outros bancos ou modalidades, inclusive em bancos digitais, não
apresentam nenhuma restrição e poderão ser utilizados regularmente.
Caso optar por abertura de conta poupança é importante que a mesma tenha a opção de depósito através de TED, bem
como verificar a necessidade de um primeiro depósito para ativar a conta.
A conta bancária deverá ser individual, em nome do beneficiário, não podendo ser conta salário, para o recebimento do
valor do benefício. A "Conta Corrente" poderá ser em qualquer banco, inclusive bancos digitais.
Em caso de "Conta Poupança" da Caixa Econômica Federal, o aluno deverá verificar qual a variação da poupança e ter
atenção ao preenchimento do termo de compromisso.
Quem já tiver conta poupança do Banco do Brasil que tenha utilizado nos editais passados deste ano e do ano anterior,
pode utilizar a conta. Entretanto, sugerimos a conta corrente a todos.
De acordo com o item 4.4 do edital, é de responsabilidade do estudante interessado o uso correto da plataforma digital,
bem como a inserção correta de toda a documentação solicitada, de forma legível e sem cortes, nos campos
correspondentes, sendo do mesmo o ônus decorrente da perda da inscrição diante da inobservância de prazos e
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. Portanto, será considerado desistente o candidato
que não preencher, dentro do prazo estipulado, o termo de compromisso do programa, e/ou deixar de entregar (via email) o comprovante de conta bancária dentro do prazo estipulado (prazo da convocação).
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