
TERMO DE COMPROMISSO  

Nome do estudante: ___________________________________________  

CPF:_______________________ 

Telefone: (     )____________________ 

Pelo presente Termo de Compromisso, DECLARO estar ciente: 

1. Das normas que regem o AUXÍLIO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
do IFMA Campus São Luís Maracanã; 

2. De que a minha participação no respectivo edital não estabelece nenhum vínculo empregatício entre 
a minha pessoa e o IFMA; 

3. De que a infração a quaisquer artigos do respectivo edital poderá implicar no meu desligamento do 

referido Programa; 

4. De que o valor do Auxílio Inclusão Digital que eu receberei será R$1000,00 (mil reais) para aquisição 

dos itens a que se refere este Edital, devendo obedecer às especificações mínimas estabelecidas na 
aquisição do serviço de internet, conforme especificado abaixo:  

 

(   ) Tablet com entrada para chip com rede móvel 

(    ) chip de telefonia móvel e/ou serviços de acesso à internet móvel 3G/4G a partir de 10GB;  

(    ) pagamento de plano de internet banda larga para acesso à internet. 

 

Autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas 
penalidades cabíveis, além da imediata devolução dos valores indevidamente recebidos. 

 

Declaro ainda, estar ciente de que a aquisição será considerada como propriedade do aluno a ser 

utilizado durante as aulas remotas, após o retorno das atividades presenciais, o equipamento (tablet) 

poderá ser entregue à biblioteca voluntariamente como doação caso o aluno queira  para que fique à 

disposição para o uso coletivo nesse espaço acadêmico e ainda caso opte por permanecer com o serviço 

de internet ou contrate plano com cláusula de fidelidade para além do prazo de quatro meses deverá 

estar ciente de que a instituição se compromete com o pagamento apenas do valor correspondente ao 

período mencionado nesse edital, portanto, a decisão de manter o serviço e a obrigação de pagar pelo 

mesmo, além desse prazo é exclusiva de minha responsabilidade ou de meu responsável legal. 

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. 

 

 


