
SETOR DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – CREIR  

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL DO COLÉGIO PEDRO II (2020)  

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020  

 

 

Orientações para inscrição na 2° fase do Auxílio Inclusão Digital do Colégio Pedro II (2020)  

 

1. Qual é o objetivo do auxílio? 

 

 O Auxílio Financeiro Inclusão Digital tem por objetivo democratizar e ampliar as condições de 

permanência dos alunos regularmente matriculados na Educação Básica do Colégio Pedro II, 

proporcionando aos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica as condições 

técnicas necessárias para o acesso à internet e assim contribuir para a igualdade de 

oportunidades e a promoção da permanência. 

 

2. Quem é o público alvo do auxílio? 

 

 O Auxílio Inclusão Digital destina-se a estudantes regularmente matriculados na Educação 

Básica do Colégio Pedro II e que, prioritariamente, tenham renda familiar bruta per capita de 

até um salário mínimo e meio(até R$ 1.567,50 por pessoa da família). 

 

3. Como posso me inscrever?  

 

 As inscrições devem ser feitas entre 1 e 12 de outubro pelo formulário online disponível em: 

https://forms.gle/qhQq9r7cRADUgRMe7 

 

 

4. Qual o Valor do Auxílio?  

 

 O auxílio será de R$600,00 em parcela única 

 

 

 

https://forms.gle/qhQq9r7cRADUgRMe7


5. Conta Bancária 

 

 A conta deve ser aberta em nome do ESTUDANTE e não pode ser conta conjunta.  

i. Conta Poupança (apenas da Caixa Econômica Federal) ou;  

ii. Conta Corrente (demais bancos) 

 

IMPORTANTE!!!  

As regras da seleção estão disponíveis no Edital nº 04/2020/PROEN – Auxílio Estudantil Financeiro 

Inclusão Digital.Confira também o Comunicado da Proen para mais esclarecimentos.LEIA OS DOIS 

DOCUMENTOS ANTES DE SE INSCREVER! 

 

 Tenha em mãos os seguintes dados antes de iniciar a inscrição:  

 

• Endereço de e-mail válido  

• Telefone para Contato  

• CPF do Estudante  

• CPF do Responsável (para estudantes com menos de 18 anos)  

• Dados da Conta Bancária do Estudante 

 

 Ao preencher o formulário online de inscrição, não precisam realizar a comprovação de renda 
estudantes que: 

Ingressaram no CPII por meio de uma das modalidades de Ações Afirmativas que preveem renda 
per capita igual ou inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo; 

Estejam regularmente matriculados no Proeja; e 

Tiveram auxílios financeiros da Assistência Estudantil deferidos nos anos de 2019 e 2020. 

Estudantes que não atendam os critérios acima para comprovação de renda devem realizar 
a inscrição por meio do formulário e, obrigatoriamente, assinar declaração específica 
(Anexo I) disponível no edital.No caso de estudantes menores de 18 anos, a declaração deve 
ser assinada por seu responsável legal. 

 

 Os estudantes que já tiverem sido contemplados em quaisquer outros auxílios da Pró-Reitoria de 

Ensino que visem auxílio digital não serão novamente contemplados neste edital. 

 

 

 Fique atento aos Prazos:  

 

ETAPAS DATAS 

Inscrições 01/10 a 12/10 

Análise das Solicitações  15/10 a 21/10 

Resultado Final 26/10 

 

Não deixe de conferir o vídeo informativo elaborado pela assistência estudantil com as principais 

dúvidas a respeito do auxílio inclusão digital. https://www.powtoon.com/c/bBGq16bMTW3/2/m 

 

Para maiores informações acesse: bit.ly/30bIYF2 ou entre em contato pelo e-mail: 

sae.creir@cp2.g12.br 
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