MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS ZÉ DOCA
Gabinete da Diretoria - Campus Zé Doca - GAB-ZDC

EDITAL Nº 70/2020 19 DE OUTUBRO DE 2020
AUXÍLIOINCLUSÃO DIGITAL
(EQUIPAMENTO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL – TABLET)
ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO
Nome do estudante: ____________________________________________________________
CPF:______________________________ Campus:_________________________
Telefone:( )____________________
Pelo presente Termo de Compromisso, DECLARO estar ciente:
1. Das normas que regem o Auxílio Inclusão Digital (Equipamento de Informação e Comunicação digital - Tablet)
do IFMA Campus Zé Doca;
2. De que o valor do Auxílio Inclusão Digital (Equipamento de Informação e Comunicação digital - Tablet) que eu
receberei será parcela única de R$ 1.000,00 (mil reais) para aquisição de um Tablet a ﬁm de acompanhar as
a vidades pedagógicas não presenciais, em virtude da excepcionalidade de enfrentamento da Pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), estabelecida pela Portaria IFMA nº 2618/2020.
3. De que preciso apresentar a nota ﬁscal da compra do Tablet no prazo de até 07 (sete) dias corridos após o
recebimento do valor do Auxílio Inclusão Digital para ﬁns de prestação de contas.
3.1 Caso eu apresente valor da nota ﬁscal inferior ao valor do auxílio recebido comprometo-me a devolver o valor
sobrante por meio da GRU (Guia de Recolhimento da União);
3.2. Caso eu apresente valor da nota ﬁscal superior ao valor do auxílio recebido, estou ciente de que o IFMA não
se responsabiliza em realizar qualquer ressarcimento.
3. De que o IFMA campus Açailândia/MA não se responsabiliza em realizar a manutenção do tablet nem pelo
extravio, daniﬁcação, perda ou roubo.
Autorizo a veriﬁcação dos meus dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis, além da imediata devolução do valor indevidamente recebido.
Assumo, pois, compromisso de cumprir o previsto em edital.
Local e data: ______________________________, ____ de _________________ de 20____.
__________________________________________________
Assinatura do estudante
Eu, ____________________________________________________________________, responsável legal pelo
estudante, ciente das condições, ﬁrmo o compromisso de fazer cumprir o disposto em edital e autorizo o
pagamento deste auxílio na conta corrente especiﬁcada neste termo.
ZÉ DOCA, 19 de outubro de 2020
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