
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
GABINETE DA REITORIA

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PROGRAMA PERMANÊNCIA

ERRATA DO EDITAL N° 07/2020/SAEST

A Superintendência de Assistência Estudantil publica Errata do EDITAL N°. 07/2020/SAEST/UFPA 
que  dispõe  sobre  para  concessão do  Auxílios  Kit  PcD  de  Tecnologia  Assistiva.  Trata-se  da 
modificação do ANEXO I, que dispõe sobre a documentação a ser apresentada no processo seletivo.

ONDE SE LÊ:

ANEXO I - DA DOCUMENTAÇÃO

Os  (As)  candidatos  (as)  ao  Auxílio  Kit  PcD de  Tecnologia  Assistiva  devem  apresentar  a  seguinte 
documentação: 

[...]

7-Documentação atualizada de comprovação de todas as rendas de todos os membros do núcleo familiar 
declarados no SIGAEST, inclusive do (a) próprio (a) CANDIDATO (A), com ou sem vínculo empregatício, 
com idade igual ou superior a 18 anos, considerando: 

a)  Discente e/ou familiar  trabalhador  com 
vínculo  empregatício  (trabalho  formal 
urbano ou rural).

- Cópia dos três últimos contracheques;
- Se o órgão empregador não emitir contracheques, deverá 
ser apresentada a cópia da carteira de trabalho – páginas 
de  identificação,  páginas  do  contrato  de  trabalho  (da 
última assinatura até a seguinte em branco) e páginas das 
atualizações salariais, que obrigatoriamente deverão conter 
informações  salariais  atualizadas.  (deverá  identificar  as 
cópias com o nome do integrante do núcleo familiar)

b)  Discente  e/ou  familiar  profissional 
Liberal,  Trabalhador  (a)  autônomo  e/ou 
informal

-  Se  profissional  liberal,  apresentar  recibo  e  declaração 
(completa)  de  imposto  de  renda  anual  vigente.  Ex: 
dentista, engenheiro, advogado, etc;
-  Se  trabalhador  autônomo  e/ou  informal,  prestador  de 
serviços  (ex.  Diarista,  Pedreiro,  Motorista  de aplicativo, 
Mototaxista, Manicure, Revendedor (a) de catálogos etc), 
deverá  apresentar  declaração  individual  de  rendimento, 
constando informações de função,  tempo  de atividade e 
valor de renda mensal. O modelo atualizado da declaração 
encontra-se disponível no site www.saest.ufpa.br  ;  
- Se proprietário de  estabelecimento  comercial urbano  ou 
rural  e  outros,  deverá  apresentar  recibo  e  declaração 
(completa) de imposto de renda anual vigente;
-  Se  filiados  à  associação,  cooperativa   ou   sindicato, 
devem declarar a renda mensal por meio de documento 
oficial  expedido  por  essas  entidades  com  o  respectivo 
CNPJ, assinatura e carimbo do dirigente ou responsável. A 
declaração deverá conter informações de função, tempo de 
atividade  e  valor  de  renda  mensal.  Ex.:  Marceneiro, 
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taxista,  mototaxista,  pintor,  pescador,  agricultor,  lavrador 
etc. 

c)  Discente  ou  familiar  em  situação  de 
desemprego.

- Declaração de desemprego, constando o tempo e como 
se mantém. O modelo atualizado da declaração encontra-
se  disponível  no  site  www.saest.ufpa.br.  Caso  esteja 
recebendo Seguro Desemprego, apresentar também, cópia 
da  rescisão  contratual,  bem  como  documento  que 
comprove o valor  a ser recebido e o número de parcelas.

d)  Discente  e/ou  familiar  aposentado  (a), 
pensionista ou Auxílio Doença.

- Extrato de pagamento (Histórico de Crédito de Benefício)
do  último  mês,  emitido  pela  internet  no  endereço 
eletrônico:  https://meu.inss.gov.br/central/index.html ou 
solicitar à agência do INSS. Não será aceito extrato de 
pagamento bancário.
- Se aposentado, pensionista, ou recebedor de auxílio de 
outros órgãos, apresentar o último contracheque.

e)  Discente  e/ou  familiar  atendido  pelo 
Benefício de Prestação Continuada (BPC).

-  Os  (as)  beneficiários  (as)  do  BPC  devem  apresentar 
extrato de pagamento (Histórico de Crédito de Benefício) 
do  último  mês,  emitido  pela  internet  no  endereço 
eletrônico:  https://meu.inss.gov.br/central/index.html ou 
solicitar à agência do INSS.  Não será aceito extrato de 
pagamento bancário. 

f) Seguro Defeso - Extratos de pagamento das parcelas recebidas anualmente.
Ressaltando que a apresentação desse documento não 
anula anexar à declaração de rendimento. 

[...]

LEIA-SE:

ANEXO I - DA DOCUMENTAÇÃO

Os  (As)  candidatos  (as)  ao  Auxílio  Kit  PcD de  Tecnologia  Assistiva  devem  apresentar  a  seguinte 
documentação: 

[...]

7- Plano de Aplicação e Proposta Orçamentária de acordo com as necessidades de materiais didáticos e 
pedagógicos acessíveis e inclusivos, conforme modelo próprio disponível no Anexo II deste Edital;
8-Documentação atualizada de comprovação de todas as rendas de todos os membros do núcleo familiar 
declarados no SIGAEST, inclusive do (a) próprio (a) CANDIDATO (A), com ou sem vínculo empregatício, 
com idade igual ou superior a 18 anos, considerando: 
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a)  Discente e/ou familiar  trabalhador  com 
vínculo  empregatício  (trabalho  formal 
urbano ou rural).

- Cópia dos três últimos contracheques;
- Se o órgão empregador não emitir contracheques, deverá 
ser apresentada a cópia da carteira de trabalho – páginas 
de  identificação,  páginas  do  contrato  de  trabalho  (da 
última assinatura até a seguinte em branco) e páginas das 
atualizações salariais, que obrigatoriamente deverão conter 
informações  salariais  atualizadas.  (deverá  identificar  as 
cópias com o nome do integrante do núcleo familiar)

b)  Discente  e/ou  familiar  profissional 
Liberal,  Trabalhador  (a)  autônomo  e/ou 
informal.

-  Se  profissional  liberal,  apresentar  recibo  e  declaração 
(completa)  de  imposto  de  renda  anual  vigente.  Ex: 
dentista, engenheiro, advogado, etc;
-  Se  trabalhador  autônomo  e/ou  informal,  prestador  de 
serviços  (ex.  Diarista,  Pedreiro,  Motorista  de aplicativo, 
Mototaxista, Manicure, Revendedor (a) de catálogos etc), 
deverá  apresentar  declaração  individual  de  rendimento, 
constando informações de função,  tempo  de atividade e 
valor de renda mensal. O modelo atualizado da declaração 
encontra-se disponível no site www.saest.ufpa.br  ;  
- Se proprietário de  estabelecimento  comercial urbano  ou 
rural  e  outros,  deverá  apresentar  recibo  e  declaração 
(completa) de imposto de renda anual vigente;
-  Se  filiados  à  associação,  cooperativa   ou   sindicato, 
devem declarar a renda mensal por meio de documento 
oficial  expedido  por  essas  entidades  com  o  respectivo 
CNPJ, assinatura e carimbo do dirigente ou responsável. A 
declaração deverá conter informações de função, tempo de 
atividade  e  valor  de  renda  mensal.  Ex.:  Marceneiro, 
taxista,  mototaxista,  pintor,  pescador,  agricultor,  lavrador 
etc. 

c)  Discente  ou  familiar  em  situação  de 
desemprego.

- Declaração de desemprego, constando o tempo e como 
se mantém. O modelo atualizado da declaração encontra-
se  disponível  no  site  www.saest.ufpa.br.  Caso  esteja 
recebendo Seguro Desemprego, apresentar também, cópia 
da  rescisão  contratual,  bem  como  documento  que 
comprove o valor  a ser recebido e o número de parcelas.

d)  Discente  e/ou  familiar  aposentado  (a), 
pensionista ou Auxílio Doença.

- Extrato de pagamento (Histórico de Crédito de Benefício)
do  último  mês,  emitido  pela  internet  no  endereço 
eletrônico:  https://meu.inss.gov.br/central/index.html ou 
solicitar à agência do INSS. Não será aceito extrato de 
pagamento bancário.
- Se aposentado, pensionista, ou recebedor de auxílio de 
outros órgãos, apresentar o último contracheque.

e)  Discente  e/ou  familiar  atendido  pelo 
Benefício de Prestação Continuada (BPC).

-  Os  (as)  beneficiários  (as)  do  BPC  devem  apresentar 
extrato de pagamento (Histórico de Crédito de Benefício) 
do  último  mês,  emitido  pela  internet  no  endereço 
eletrônico:  https://meu.inss.gov.br/central/index.html ou 
solicitar à agência do INSS.  Não será aceito extrato de 
pagamento bancário. 

f) Seguro Defeso. - Extratos de pagamento das parcelas recebidas anualmente.
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Ressaltando que a apresentação desse documento não 
anula anexar à declaração de rendimento. 

[...]

Belém, 17 de agosto de 2020

Prof. Dr. Ronaldo Marcos de Lima Araujo
Superintendente da SAEST

Portaria nº1.929/2019
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