
  

  
PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   PIÚMA   

ESTADO   DO   ESPÍRITO   SANTO   
SECRETARIA   MUNICIPAL   DE   PIÚMA   

  

  
  

EDITAL   DE   CHAMAMENTO   PÚBLICO   Nº    002 /2021   
CONCESSÃO   DE   AUXÍLIO-TRANSPORTE   PARA   OS   CURSOS   TÉCNICOS   

PROFISSIONALIZANTES   E   GRADUAÇÃO   
  
  

  
  

DISPÕE  SOBRE  O  CHAMAMENTO  PÚBLICO  DE        
ESTUDANTES  DE  CURSOS  TÉCNICOS      
PROFISSIONALIZANTES  E  GRADUAÇÃO,  PARA      
CADASTRAMENTO  E  HABILITAÇÃO  PARA      
CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO-TRANSPORTE  NO      
PRIMEIRO  SEMESTRE  DE  2021,  CONFORME       
DISPÕE  A  LEI  MUNICIPAL  N.º  2.389,  DE  10  DE           
MAIO   DE   2021.   

  

  
O  Prefeito  do  Município  de  Piúma/ES,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,              

considerando  a  Lei  Municipal  nº  2.389,  de  10  de  maio  de  2021  e  o  Decreto  n.º  2.254,                   
de  12  de  maio  de  2021,  torna  público  o  presente  Edital  de  chamamento  público  nos                 

termos   que   segue.   

  
1.   DISPOSIÇÕES   PRELIMINARES   

1.1   -  Ficam  notificados  os  estudantes  de  cursos  técnicos  profissionalizantes  ou             
graduação  que  estão  abertas  as  inscrições  para  cadastramento  e  habilitação  para  a              

concessão  de  Auxílio-Transporte,  devendo  ser  observado  as  disposições  deste           

Edital  e  da  Lei  Municipal  n.º  2.389/2021  e  demais  requisições  e  determinações  do               
Poder  Executivo  ou  da  Comissão  responsável,  objetivando  o  cumprimento  das            

regras   estabelecidas.   
  

  
Av.   Isaías   Scherrer,   45   -   Centro   -   Piúma/ES   -   CEP   29.285-000   –    educacao@piuma.es.gov.br    –   (28)   35204626               1   

  
  



  

1.2   -  É  de  exclusiva  responsabilidade  do  estudante  o  acompanhamento  de  todas  as               
publicações  relativas  ao  processo  e  o  conhecimento  da  legislação  para  a  concessão              

de  auxílio  financeiro,  devendo  antes  certificar-se  de  que  atende  a  todas  as              
condições  e  critérios  previstos  neste  Edital  para,  então,  apresentar  os  documentos             

necessários  exigidos  no  ato  da  inscrição  e  por  ocasião  da  convocação,  não  podendo               

sobre   essas,   a   qualquer   tempo   ou   esfera,   alegar   desconhecimento.   
  

1.3  -  Poderão  ser  beneficiados  todos  os  estudantes  de  cursos  na  modalidade              
presencial  ou  semipresencial,  sendo  de  graduação  ou  cursos  técnicos           

profissionalizantes  (contemplados  no  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Técnicos  do           

INEP),  que  se  cadastrarem,  observadas  as  condições  da  Lei  Municipal  n.º             
2.389/2021.   

  
1.4  -  As  etapas  deste  processo  estão  descritas  no  Cronograma  deste  Edital  (Item               

11).   

1.5  -  Não  serão  feitas  inscrições,  e  nem  aceitos  documentos  obrigatórios  ou              

assinatura  do  termo  de  ciência  e  compromisso  (Anexo  V)  fora  do  prazo  estipulado               
no  Cronograma.  Por  conseguinte,  os  estudantes  que  assim  fizerem,  não  serão             

contemplados  com  o  benefício  do  Auxílio-Transporte,  de  que  trata  a  Lei  Municipal  n.º               
2.389/2021.   

1.6  -  A  aprovação  do  requerimento  e  da  concessão  do  benefício  será  apreciada  pela                
Comissão  responsável,  instituída  pela  Portaria  n.º  030,  de  13  de  maio  de  2021,  da                

Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Piúma,  nos  termos  da  Lei  Municipal  n.º              

2.389/2021.   
  

1.7  -  A  validade  do  Auxílio-Transporte  será  durante  o  primeiro  semestre  do  ano  letivo                
de  2021  ou  até  a  desvinculação  do  estudante  com  a  instituição  (trancamento,              

transferência  ou  conclusão  do  curso),  havendo  a  possibilidade,  a  critério  do             

ordenador   de   despesa,   da   renovação,   através   de   termo   aditivo.     
  

1.8   -  Quaisquer  dúvidas  sobre  este  Edital  deverão  ser  esclarecidas  presencialmente,             
das  9h  às  16h,  no  endereço  Av.  Isaias  Scherrer,  nº  45  -  Centro,  Secretaria  Municipal                 

de  Educação  -  Setor  de  Transporte,  ou  através  do  e-mail            

transporte.pmp.es@gmail.com ,  identificando  o  assunto  do  email  da  seguinte  forma:           
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Edital   Nº   002/2021   -   Dúvidas.     
  

2.   DAS   INSCRIÇÕES   E   CRITÉRIOS   PARA   HABILITAÇÃO   

2.1   -  Para  realizar  a  inscrição,  o  candidato  deverá  estar  de  acordo  com  este  Edital  e                  

atender   as   exigências   e   requisitos   preconizados   por   ele.     

  
2.2  -  Para  se  inscrever,  o  estudante  deverá  entregar  a  documentação  prevista  no               

Item  3  deste  Edital,  no  Setor  de  Transporte  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,               
localizada  na  Av.  Isaias  Scherrer,  nº  45  -  Centro,  no  período  previsto  no  Cronograma                

(Item  11).  Os  documentos  deverão  estar  em   envelope  lacrado,  identificados  da             

seguinte  forma:  Edital  Nº  002/2021,  Nome  Completo  do  Estudante  e  Telefone  para              
Contato.   

  
2.3  -  Uma  vez  efetuada  a  inscrição  no  período  determinado  neste  Edital,  não  será                

possível   fazer   nova   inscrição,   nem   solicitar   alteração   dos   dados.   

  
2.4  -  O  estudante  que  deixar  de  apresentar  qualquer  documentação  solicitada  ou              

que   não   atender   às   exigências   deste   Edital   será   eliminado.   
  

2.5  -  Para  os  pedidos  indeferidos,  os  estudantes  terão  o  prazo  estipulado  no               

Cronograma   deste   Edital   para   apresentar   recursos.   
  

2.6  -  Para  os  pedidos  de  inscrição  do  Auxílio-Transporte  nos  quais  forem             
identificadas   e   comprovadas   informações   ilegítimas,   o   estudante   será   eliminado.   

  

2.7   -   Para  atender  ao  critério  socioeconômico  para  a  concessão  do  auxílio  nos               
moldes  do  art.  3º  da  Lei  Municipal  n.º  2.389/2021  serão  considerados  os  seguintes               

aspectos:     
I  -  O  estudante  com  renda  pessoal  de  até  2,5  (dois  inteiros  e  cinco                

décimos)  salários  mínimos,  e  renda  familiar  de  até  5  (cinco)  salários-mínimos,             

terá   direito   ao   valor   integral   do   benefício;     
II  -  O  estudante  com  renda  pessoal  acima  de  2,5  (dois  inteiros  e  cinco                

décimos)  e  até  4  (quatro)  salários-mínimos,  e  renda  familiar  acima  de  5              
(cinco)  e  até  8  (oito)  salários-mínimos,  terá  direito  a  75%  (setenta  e  cinco  por                

cento)   do   valor   do   benefício;     

  
Av.   Isaías   Scherrer,   45   -   Centro   -   Piúma/ES   -   CEP   29.285-000   –    educacao@piuma.es.gov.br    –   (28)   35204626               3   

  
  



  

III  -  O  estudante  com  renda  pessoal  acima  4  (quatro)  salários-mínimos             
e  renda  familiar  acima  de  8  (oito)  salários-mínimos  não  terá  direito  ao              

benefício;     
IV  -  O  estudante  que  estiver  cursando  o  2º  (segundo)  curso  superior              

(graduação)  terá  direito  a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  do  valor  do               

benefício,  devendo  ser  aplicado  cumulativamente  com  os  critérios  dos  incisos            
I,   II   e   III   deste   artigo.     

  
2.8  -  Terá  preferência  o  estudante  que  realizar  estágio  na  Administração  Pública  do               

Município   de   Piúma.   

  
2.9  -  A  Comissão  não  se  responsabilizará  pelo  preenchimento  incorreto  dos  dados              

da  inscrição,  sendo  de  inteira  responsabilidade  do  estudante  a  inserção  de  suas              
informações.   

  

3.   DA   DOCUMENTAÇÃO   PARA   SOLICITAÇÃO   DO   AUXÍLIO-TRANSPORTE     

3.1    -   Documentação   necessária   e   obrigatória   para   a   inscrição:   

a)  Ficha  de  Requerimento  de  Inscrição  devidamente  preenchida  e  assinada            
(Anexo   I);   
b )  Cópia  da  Carteira  de  Identidade  Civil  (RG)  ou  Carteira  Nacional  de              

Habilitação   (CNH);   
c)    Cópia   do   CPF;   

d)    Cópia   do   Título   de   Eleitor;   
e)  Cópia  de  Comprovante  de  Residência  no  Município  de  Piúma  há,  pelo              

menos,  12  (doze)  meses,  mediante  a  apresentação  de  um  dos  documentos  previstos              

nas   alíneas   do   inciso   III,   do   art.   2º   da   Lei   Municipal   Nº   2.389/2021,   sendo:   
I  -  Dois  (02)  comprovantes  de  residência  (fatura  de  água,  energia             

elétrica,  telefonia).  Um  datado  de  12  (doze)  mês  anteriores  à  data  da              
publicação  deste  Edital  e  outro  de  uma  fatura  atual  (no  máximo  dois  meses)               

demonstrando   que   ainda   reside   no   Município   de   Piúma;   ou   

II  -  Contrato  de  locação,  com  firmas  reconhecidas  em  Cartório.  O             
requerente  deverá  apresentar  contrato  de  12  (doze)  meses  anteriores  à  data             

de   publicação   deste   Edital;   ou   
III  -   Cartão  de  Saúde  da  Família  ou  Cartão  do  SUS,  emitido  pela               

Secretaria   Municipal   de   Saúde   de   Piúma;   ou   
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IV  -  Declaração  ou  histórico  escolar  de  ter  estudado  no  ano  anterior  na               
rede   pública   de   ensino   do   Município   de   Piúma.   

  
Parágrafo  Único.   O  comprovante  para  provar  residência  no  Município  de  Piúma,             

por  mais  de  12  (doze)  meses,  terá  como  referência,  para  a  contagem  do  prazo,  a                 

data   de   publicação   deste   Edital.   
  

 f)  Documento  que  comprove  matrícula  e  período  em  curso  técnico            
profissionalizante  ou  curso  de  graduação,  sendo  aceito  a  declaração  da  instituição             

de  ensino  ou  histórico  parcial  do  estudante  ou  boleto  bancário  recente,  referente  a               

mensalidade  do  curso,  devidamente  quitado  ou  qualquer  outro  documento  válido            
para   esta   finalidade;   

 g)  Comprovante  de  frequência  no  curso  técnico  ou  curso  de  graduação,             
sendo  este  um  documento  emitido  e  assinado  por  um  representante  da  instituição  de               

ensino  com  nome  legível  e  especificação  do  cargo  que  ocupa.  Também  será  aceito  o                

documento  extraído  do  sítio  eletrônico  da  instituição,  desde  que  seja  possível  atestar              
sua   veracidade   pela   Administração   Pública   Municipal.   Considera-se   que:   

I  -  É  necessário  que  o  estudante  tenha  alcançado,  no  mínimo,  75%              
(setenta   e   cinco   por   cento)   de   frequência   no   semestre   anterior;   

II  -  Caso  o  estudante  esteja  no  início  do  curso  (primeiro  semestre  ou               

período),   deverá   comprovar   sua   frequência   após   o   primeiro   mês   de   aula;     
  

Parágrafo  Único.   Se  o  estudante  requerente  estiver  matriculado  em  curso            
semipresencial,  deve  informar,  por  meio  de  documentação,  o  percentual  de  dias             

letivos  com  aulas  presenciais  em  atendimento  aos  §§1º  e  2º  do  art.  1º  da  Lei                 

Municipal   n.º   2.389/2021.   
  

 h)  Declaração  da  utilização  de  transporte,  para  deslocamento  do  Município  de             
Piúma  para  outra  cidade,  para  frequentar  o  curso  técnico  ou  curso  de  graduação.               

Esta  Declaração  deverá  ser  feita  pelo  próprio  estudante,  que  assinará  os  seus              

termos,   devendo   constar:   
I   -   O   trajeto/percurso   realizado   para   acesso   ao   ensino   superior;     

II  -  A  instituição  que  frequenta  e  a  forma  do  ensino  (presencial  ou               
semipresencial);     

III   -   A   distância   entre   Piúma   e   a   instituição   de   ensino;     
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IV  -  O  tipo  de  transporte  utilizado,  o  custo  mensal,  o  número  de  dias                
por  semana,  ou  no  mês,  que  utiliza  o  transporte  e  outras  informações  que               

julgue   necessárias.   
i)  Comprovante  que  fez  ou  está  fazendo  estágio  na  Administração  Pública  do              

Município  de  Piúma.  Serão  aceitos:  contrato  de  estágio,  declaração  ou  outro             

documento   que   comprove   a   realização   do   estágio.   
j)  Declaração  atestando  já  ter  concluído  outro  curso  superior  (graduação),            

além   do   que   está   cursando   (Anexo   II),   se   for   o   caso.   
k)    Comprovante   de   renda   pessoal   e   familiar   (conforme   Anexo   III).   

I  -  Considera-se  como  renda  familiar  os  rendimentos  de  todos  que             

moram   no   mesmo   domicílio.   
II  -  Deverá  o  estudante  requerente  informar  quantas  pessoas  compõem            

o  grupo  familiar,  colocando  seus  respectivos  nomes,  bem  como,  quais            
possuem   renda   e   quais   não   possuem   renda   individual.   

  

4   -   DOS   RECURSOS     

4.1  -  O  recurso  possibilita  ao  estudante  contestar  o  Resultado  Parcial  de              

Indeferimento,  acrescentando  novas  informações  para  comprovar  os  requisitos          
exigidos   neste   Edital.     

  

4.2   -  A  interposição  de  recurso  será  feita  mediante  o  preenchimento  do  formulário               
próprio  para  recursos  (Anexo  IV),  devendo  este  e  qualquer  outro  documento             

complementar  (não  sendo  aqueles  obrigatórios  exigidos  na  inscrição)  serem           
digitalizados  e  enviados  como  arquivo  (pdf)  único  para  o  endereço  de  email              

transporte.pmp.es@gmail.com ,  identificando  o  assunto  do  email  da  seguinte  forma:           

Edital   n.º   002/2021   -   Recurso.     
  

4.3  -  Os  recursos  somente  serão  aceitos  até  as  23h59  (Horário  de  Brasília)  do  último                 
dia   do   prazo   estipulado   para   a   fase   recursal   que   consta   no   Cronograma   (Item   11).   

  

4.4   -  Não  serão  aceitos  recursos  interpostos  por  outras  formas  e  meios  não               
estipulados  neste  Edital,  bem  como  aqueles  que  não  apresentarem  fundamentação            

ou   embasamento.   
  

4.5  -  A  Comissão  responsável  procederá  a  análise  e  julgamento  dos  recursos,              
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conforme   Cronograma.   
  

4.6  -  Os  recursos  serão  analisados,  em  única  instância,  pela  Comissão  responsável,              
sendo  vedada  a  interposição  de  novo  recurso  após  o  prazo  determinado  no              

Cronograma.   

  
5.   DA   ELIMINAÇÃO   DO   ESTUDANTE   

5.1    -   Será   eliminado,   em   qualquer   tempo,   o   estudante   que:     
a)   Não   cumprir   aos   critérios   e   condições   dispostos   neste   Edital;     

b)   Perder   os   prazos   estabelecidos;     

c)   Fraudar   ou   prestar   informações   falsas;     
d)   Não   enviar   toda   documentação   obrigatória;     

e)  Não  enviar  as  declarações  em  Anexo  neste  Edital  devidamente  preenchidas  e              
assinadas;     

  

6.   DO   CANCELAMENTO     

6.1  -  O  cancelamento  do  benefício  para  o  estudante  poderá  ocorrer,  a  qualquer               

tempo,   nos   seguintes   casos:     
a)  Não  cumprimento  dos  critérios  dispostos  no  edital,  exceto  os  casos  com              

justificativas  formais  deferidas  pela  Comissão  responsável  pelo  processo  de           

concessão   do   Auxílio-Transporte;     
b)   Automaticamente,   na   conclusão   do   curso;     

c)   Devido   ao   interesse   público,   devidamente   justificados;     
d)   Devido   a   questões   financeiras   do   Município   de   Piúma;   

e)  Omissão,  prestação  de  informações  falsas  ou  incompletas,  por  parte  do             

estudante,   no   processo   de   inscrição;     
f)  Não  comparecimento  do  estudante  com  inscrição  deferida  ou  de  seu  procurador              

legal,  na  data  prevista  no  Cronograma  (Item  11),  para  assinatura  do  termo  de  ciência                
e   compromisso   para   concessão   do   Auxílio-Transporte;   

g)  Os  estudantes  que  tiverem  o  auxílio  cancelado  somente  poderão  retornar  ao              

programa,  no  próximo  ano  letivo  ou  mediante  avaliação  realizada  pela  Comissão             
responsável.     

  
7.   DA   PRESTAÇÃO   DE   CONTAS     
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7.1  -  O  estudante  deverá  apresentar  comprovantes  de  despesas  com  transporte             
sempre   ao   final   de   cada   semestre,   de   acordo   com   a   Lei   Municipal   n.º   2.389/2021.   

  
7.2  -  A  título  de  prestação  de  contas  deverá  ser  apresentado  ao  setor  de  Protocolo                 

da  Administração  Pública  Municipal,  indicando  o  processo  administrativo  (Edital  n.º            

002/2021)   que   trata   da   inscrição   do   candidato,   os   seguintes   documentos:     
I  -  Comprovante  de  frequência  de,  no  mínimo,  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)                

dos   dias   letivos   presenciais;     
II  -  Enquanto  persistir  a  pandemia  da  COVID-19  ou  qualquer  outra  calamidade              

pública  que  possa  interferir  na  realização  de  aula  presencial  ou  não,  deverá              

apresentar  declaração  da  instituição  de  ensino  dizendo  quais  os  dias  letivos  as  aulas               
foram  suspensas  ou  em  formato  “remoto”/  “a  distância”,  bem  como  a  quantidade  de               

dias   letivos   realizados   efetivamente   de   forma   presencial;     
III  -  Cópia  na  nota  fiscal  de  serviço  ou  caso  tenha  utilizado  o  valor  para                 

abastecimento  de  combustível,  os  referidos  cupons  fiscais  /  notas  fiscais  de             

abastecimentos,  a  fim  de  comprovar  as  despesas  com  transporte  para  a  realização              
de   curso   técnico   profissional   e   curso   superior   (graduação).   

  
Parágrafo  único:   Todos  os  dados,  requerimentos,  recursos,  documentos,          

atualizações,  prestações  de  contas,  renovações  de  pedidos  deverão  tramitar  dentro           

de  um  único  processo  administrativo  individual,  no  qual  ficará  registrado  todo  o              
histórico  da  concessão  do  auxílio  ao  estudante,  conforme  art.  6°  do  Decreto  n.º               

2.254/2021.     
  

7.3  -  A  ausência  da  prestação  de  contas  ou  a  sua  reprovação  ensejará  no                

indeferimento  de  novo  pedido  de  concessão  do  auxílio,  devendo  o  valor  repassado              
ser  restituído  integralmente  e  atualizado  monetariamente,  cabendo  à  Administração           

Pública  Municipal  promover  a  inscrição  do  débito  em  dívida  ativa  e  no  cadastro  de                
inadimplentes,  podendo  ainda  protestar  e  realizar  a  execução  por  via  judicial,             

conforme   redação   da   Lei   Municipal   n.º   2.389/2021.   

  
8.   DO   PAGAMENTO     

8.1    -   O   pagamento   do   Auxílio   Transporte   será   efetuado   mensalmente,   exceto:   
I   -   nos   meses   de   janeiro   e   julho,   quando   não   haverá   pagamentos;     

II  -  no  mês  de  dezembro,  quando  o  auxílio  será  reduzido  em  50%  (cinquenta                
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por   cento).     
  

8.2    -     Os   valores   serão   pagos   de   acordo   com   o   seguinte   planejamento:   
I  -  1º  (primeiro)  trimestre,  referente  a  fevereiro  e  março:  1ª  (primeira)  quinzena               

do   mês   de   fevereiro;     

II  -  2º  (segundo)  trimestre,  referente  a  abril,  maio  e  junho:  1ª  (primeira)               
quinzena   do   mês   de   abril;   

III  -  3º  (terceiro)  trimestre,  referente  a  agosto  e  setembro:  1ª  (primeira)  quinzena               
do   mês   de   agosto;   

IV  -  4º  (quarto)  trimestre,  referente  a  outubro,  novembro  e  dezembro:  1ª              

(primeira)   quinzena   do   mês   de   outubro   
  

8.3   -  Os  valores  do  repasse  do  1º  e  2º  trimestre  de  2021,  serão  repassados  em                  
parcela   única   até   o   dia   11   de   junho   de   2021   (art.   4º   do   Decreto   n.º   2.254/2021).     

8.4   -  O  valor  a  ser  custeado  mensalmente  pelo  Município,  por  aluno,  terá  como  base                 

o   valor   da   Unidade   Fiscal   do   Município   de   Piúma   (UFMP),   assim   discriminado:   
I  -  até  70  (setenta)  UFMP  por  mês,  para  os  estudantes  que  estiverem               

matriculados  em  instituições  de  ensino  localizadas  em  municípios  com  distância  de             
ida  e  volta  para  Piúma  maior  que  60  km  (sessenta  quilômetros)  e  menor  que  100  km                  

(cem   quilômetros);    

II  -  até  100  (cem)  UFMP  por  mês,  para  os  estudantes  que  estiverem               
matriculados  em  instituições  de  ensino  localizadas  em  municípios  com  distância  de             

ida  e  volta  para  Piúma  maior  que  100  km  (cem  quilômetros)  e  menor  que  200  km                  
(duzentos   quilômetros);     

III  -  até  125  (cento  e  vinte  e  cinco)  UFMP  por  mês,  para  os  estudantes  que                  

estiverem  matriculados  em  instituições  de  ensino  localizadas  em  municípios  com            
distância  de  ida  e  volta  para  Piúma  maior  que  200  km  (duzentos  quilômetros)  e                

menor   que   300   km   (trezentos   quilômetros).     
  

Parágrafo  Único:  O  valor  da  UFMP  em  2021  é  de  R$  3,63  (três  reais  e  sessenta  e                   

três   centavos),   conforme   o   Anexo   I   da   Lei   n.º   2.389/2021.   
  

8.5  -  O  repasse  do  auxílio  financeiro  ocorrerá,  por  meio  de  depósito  bancário,  em                
conta   pessoal   do/a   estudante,   informada   na   ficha   de   inscrição.     
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9.   DA   IMPUGNAÇÃO   DO   EDITAL     

9.1  -  Qualquer  estudante  poderá  impugnar  este  Edital,  conforme  prazo  estipulado  no              

Cronograma  (Item  11),  desde  que  fundamentadamente,  devendo  indicar          
detalhadamente   o   objeto   da   impugnação.     

  

9.2  -  As  impugnações  serão  feitas  de  forma  presencial,  para  isto  o  estudante  deverá                
comparecer  no  Setor  de  Transporte  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  localizada             

na  Av.  Isaias  Scherrer,  nº  45  -  Centro,  das  10h  às  16h.  A  Comissão  responsável                 
deverá  analisar  e  julgar  os  pedidos  de  impugnação,  e  publicará  sua  resposta  no               

mural   da   Secretaria   no   prazo   previsto   no   Cronograma.   

  
10.   DAS   DISPOSIÇÕES   FINAIS   

10.1  -   O  estudante  deverá  seguir  rigorosamente  as  instruções  contidas  neste  Edital,              
assumindo  total  responsabilidade  pela  veracidade  das  informações  prestadas.  Na           

hipótese  de  declaração  falsa  ou  que  difere  dos  documentos  originais,  o  estudante              

será   eliminado.     
  

10.2   -  Caso  o  estudante  tenha  perdido  algum  dos  documentos  necessários  para  sua               
inscrição,  será  aceito  em  substituição  a  cópia  do  Boletim  de  Ocorrência  emitido  no               

último   mês.     

  
10.3  -   Por  necessidade  ou  conveniência  da  Administração  Pública,  durante  a             

vigência  do  termo  de  ciência  e  compromisso  para  concessão  do  Auxílio-Transporte,             
o  estudante  poderá  ser  convocado  a  apresentar  outros  documentos  que  se  fizerem              

necessários,   além   dos   estipulados   neste   Edital;     

  
10.4  -  No  decorrer  do  termo  de  ciência  e  compromisso  para  concessão  do               

Auxílio-Transporte,  o  estudante  será  avaliado  pela  comissão  responsável,  pela  sua            
conduta   e   responsabilidade.   

  

10.5  -   De  acordo  com  a  legislação  processual  civil  em  vigor  fica  eleito  a  Comarca  de                  
Piúma,  foro  competente  para  julgar  as  demandas  judiciais  decorrentes  do  presente             

processo.   
  

10.6  -   Nenhum  estudante  requerente  do  benefício  do  Auxílio-Transporte  poderá            
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alegar  desconhecimento  das  normas  contidas  neste  Edital  e  suas  retificações  (se             
houver).   

  
11.     CRONOGRAMA   

  

  

11.1  -   Todas  as  publicações  serão  feitas  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de               
Piúma/ES:    https://www.piuma.es.gov.br/portal .   

  
Piúma/ES,   21   de   maio   de   2021.  

  
Paulo   Celso   Cola   Pereira     

Prefeito   do   Município   de   Piúma   
  
  

Alzimaira   Layber   Marcarini   
Secretária   Municipal   de   Educação   
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ETAPAS   DATAS   

Impugnação   ao   Edital   21/05/2021   a   
24/05/2021   até   às   

18:00   horas   

Resposta   à   impugnação   25/05/2021   

Inscrição   e   recebimento   dos   envelopes   com   
documentos   de   comprovação   para   

cadastramento   

25/05/2021   a   
27/05/2021     

das   9h   às   16h.   

Divulgação   do   Resultado   Parcial   (Deferidos   e   
Indeferidos)   

31/05/2021   

Fase   recursal   01/06/21   a   02/06/2021   
até   as   18:00   horas.   

Análises   das   Solicitações   de   Recurso   07/06/2021   

Divulgação   do   Resultado   do   Final   08/06/2021   

Assinatura   termo   de   ciência   e   compromisso   
para   concessão   do   Auxílio-Transporte 

  

   09/06/2021   e   
10/06/2021   

https://www.piuma.es.gov.br/portal/


  

ANEXO   I   
  

FICHA   DE   INSCRIÇÃO   PARA   AUXÍLIO-TRANSPORTE     
  

DADOS   PESSOAIS:   
  

Nome   completo:   ____________________________________________________________   
  

Data   de   nascimento:   _____/_____/_______    Sexo:   (    )   M   (    )   F   
  

Filiação:___________________________________________________________________   
  

Documento   de   identidade   (RG):   _______________   CPF:   ______________________   
  

Estado   civil:   _______________________   Título   de   Eleitor:   _____________________   
  

Endereço:_________________________________________   Bairro:   _____________     
  

Telefone   de   contato:__________________E-mail:__________________________________   
  

Profissão:   _____________________________________   
  

Há   quanto   tempo   reside   no   município   de   Piúma?   _________________   
  
  

DADOS   ACADÊMICOS:   
  

Nome   do   Curso,   Semestre   e   Ano:   ______________________________________________   
  

Instituição   de   Ensino:   ________________________________________________________   
  

Início   do   curso:   _____________________   Término:   _____________________     
  

Como   é   forma   de   ensino:   (     )   Presencial        (     )   Semi-presencial   
  

DADOS   BANCÁRIOS:   

Declaro  os  seguintes  dados  bancário  para  o  recebimento  do  benefício  de  Auxílio  Transporte               
(Lei   Municipal   Nº   2.389/2021):     

(    )   Conta   Corrente       (     )   Conta   Poupança     

Banco:_______________________________________________   

Agência:______________   Conta:   corrente/poupança:______________________________   

Titular:   (      )   Próprio   beneficiário      (      )   Responsável   pelo   beneficiário     

Nome:___________________________________________________CPF:    ____________   
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ANEXO   II   
  
  
  

DECLARAÇÃO   DE   QUE   JÁ   POSSUI   UMA   GRADUAÇÃO   
  
  
  

Eu,_____________________________________________________CPF:______________ 

___________RG:____________________________DECLARO  ter  concluído  o  curso  de        

graduação  _________________________________________________  na  Instituição  de       

Ensino   Superior   ____________________________________________________________.     

Sob  as  penas  das  Leis  Civil  e  Penal,  DECLARO  que  as  afirmações  acima  são  a  expressão                  

da  verdade  pelo  que  me  comprometo  criminalmente,  sabendo  que  declaração  falsa  é  crime               

(art.   299   do   Código   penal).     

  
  
  
  
  

Piúma,   ____de   ______________________de__________   
  
  
  
  
  
  
  

__________________________________   
Assinatura       
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ANEXO   III   
DOCUMENTOS   COMPROVANTES   DE   RENDA   PESSOAL   E   FAMILIAR   

  

1. Carteira  de  trabalho  (página  de  rosto  (foto)  frente  e  verso,  última  página  do  contrato                

de  trabalho  e  próxima  página  em  branco),  de  todas  as  pessoas  que  compõem  o                

grupo   familiar,   maiores   de   18   anos.     

2. Além  disso,  deverá  apresentar  também  o  comprovante  de  rendimentos,  conforme            

detalhamento   abaixo:   

a. Assalariado:  Declaração  de  Imposto  de  Renda  de  Pessoa  Física  ou            

Contracheque   salarial   dos   3   (três)   últimos   meses.     
b. Trabalhador  informal:  Declaração  de  Imposto  de  Renda  de  Pessoa  Física,  ou             

Guia  de  recolhimento  da  previdência  social  dos  últimos  três  meses,  ou  Contrato              

de  Prestação  de  Serviços  ou  Declaração  de  Rendimentos  preenchida  e  assinada             
pelo   declarante.   

c. Aposentado  e/ou  Pensionista:  Documento  fornecido  pelo  INSS  ou  outras  fontes            

referentes  à  aposentadoria,  auxílio  doença,  pensão,  auxílio-reclusão  e  previdência           
privada.  Se  o  aposentado  e/ou  pensionista  exerce  alguma  atividade  remunerada,            

deverá   apresentar   a   documentação   comprobatória   desta   renda,   conforme   o   caso.   

d. Trabalhador  Rural:  Declaração  de  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física,  ou            
Declaração  do  Sindicato  ao  qual  está  vinculado,  atestando  o  rendimento  mensal,             

caso  seja  sindicalizado,  ou  Declaração  de  Rendimentos  preenchida  e  assinada            

pelo   declarante.   

e. Comerciante  e  Microempresário:  Declaração  do  Imposto  de  Renda  de  Pessoa            

Física.   

f. Rendimentos  de  Aluguel  ou  Arrendamento  de  Bens:  Declaração  de  Imposto            

de   Renda   Pessoa   Física   ou   Cópia   do   Contrato   de   Locação   ou   Arrendamento.   

g. Desempregado:  Declaração  de  Não  Exercício  de  Atividade  Remunerada,          

preenchida   e   assinada   pelo   declarante.   

3. O  estudante  que  possuir  inscrição   atualizada   no  Cadastro  Único  para  Programas             

Sociais  do  Governo  Federal  –  Cadúnico,  de  que  trata  o  Decreto  n°.  6.135/2007,               

poderá  substituir  os  documentos  dos  familiares  e  os  comprovantes  de  despesa  e              

renda  pelo  comprovante  de  indicação  do  Número  de  Identificação  Social  –  NIS  (ficha               

espelho  do  Cadastro  Único  ou  folha  de  resumo  do  Cadastro  Único  ou  relatório               

sintético   do   Cadastro   Único).     

4. O  Comprovante  de  Cadastramento  da  família  no  Cadastro  Único  pode  ser  emitido              

pela  internet,  aplicativo  ou  de  forma  presencial,  neste  último  caso  junto  ao  Centro  de                

Referência  da  Assistência  Social  (CRAS)  do  município.  O  comprovante  deverá            

conter  o  NIS  específico  do  estudante  e  não  apenas  do  responsável  familiar,  a  menos                

que   este   seja   o   próprio   estudante.     
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ANEXO   IV   
  
  

  FORMULÁRIO   PARA   REQUERIMENTO   DE   RECURSO     
  

  
Eu,_______________________________________________________________________ 

CPF:_________________RG:___________,  telefone  de  contato______________________,      

venho  recorrer  junto  à  Comissão  responsável  pelo  EDITAL  DE  CHAMAMENTO  PÚBLICO             

Nº______________________  do  indeferimento  do  Auxílio-Transporte,  pelos  motivos  que          

seguem:   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   
Documentos   em   anexo   (     )   sim   (     )   não     

Por   ser   verdade   o   exposto   acima,   solicito   um   parecer.    

  
Piúma,   ____de   ______________________de__________   

  

  
  

  

  
__________________________________   

Assinatura     
  

  

  
Av.   Isaías   Scherrer,   45   -   Centro   -   Piúma/ES   -   CEP   29.285-000   –    educacao@piuma.es.gov.br    –   (28)   35204626               15   

  
  



  

ANEXO   V   
  

    
  

TERMO   DE   CIÊNCIA   E   COMPROMISSO   PARA   CONCESSÃO   DO   
AUXÍLIO-TRANSPORTE   

  
  

Pelo  presente,  venho  requerer  o  benefício  do  Auxílio  Transporte,  na  forma  da  Lei  Municipal                

Nº  2.389/2021  de  pelo  período  de  ___/___/2021  à  ___/___/2021.  Comprometo-me  a             

informar  imediatamente  a  Prefeitura  Municipal  de  Piúma,  se  houver  alteração  das  condições              

necessárias  para  concessão  do  auxílio  financeiro,  alterações  da  Instituição  de  Ensino  e  de               

endereço   residencial.     

Estou  ciente  das  regras  para  concessão  do  benefício  estabelecidas  pela  legislação             

municipal  e  pelo  Edital  002/2021,   de  que  responderei  civil,  criminal  e  administrativamente              

por   prestar   informações   incorretas   ou   falsas.   

Declaro  estar  ciente  de  todas  as  minhas  obrigações  documentais  para  fins  de  comprovação               

da   correta   aplicação   dos   valores   recebidos.     

  
  

  

  
Piúma-ES,    _______   de   ____________________________   de   2021.   

  

  
  

  

  
  

  

_________________________________________________________   

Assinatura   

  

  

  

  

  
Av.   Isaías   Scherrer,   45   -   Centro   -   Piúma/ES   -   CEP   29.285-000   –    educacao@piuma.es.gov.br    –   (28)   35204626               16   

  
  


