
ORIENTAÇÕES  
 

CONFIRMAÇÃO DE CONTINUIDADE NO MAIS FUTURO 
Em 2018.2 

 

Prorrogada até 22/08/18 
  
 

Os estudantes que foram homologados através dos Editais SEC nº 001/2017; nº 
006/2017 ou nº 007/2018 de Auxílio Permanência, que permanecem nos requisitos 
e critérios do Programa e que desejam continuar no Mais Futuro, DEVEM realizar a 
Confirmação em 2018.2, no período de 07 a 17 de agosto de 2018, mesmo que 
tenham confirmado em data anterior a esta. 
 

Atenção: Aqueles que não realizarem a Confirmação até o dia 17 de 
AGOSTO de 2018 terão o Auxílio CANCELADO. 
 
Passo a Passo 

 

 Através do site http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia  
você DEVE acessar o Sistema; 

 
1) Para quem se mantém cursando período relativo aos dois primeiros 

terços do curso: 
 

 Ao acessar o sistema, aparecerá o formulário com os dados 
preenchidos no momento da sua inscrição;  

 Este formulário estará “bloqueado para edição”; 

 Você deve marcar a caixa de diálogo:  

    Concordo com o termo acima 
 Em seguida escolher a opção “Salvar” 

 Pronto! Seu perfil continua Auxílio Permanência 

 Esta confirmação é online e NÃO há necessidade de envio de 

documentos ou entrega de Termo de Compromisso.  
 

 
2) Para quem está cursando período relativo ao último terço do curso:  

 

 Ao acessar o sistema, aparecerá o formulário com os dados 
preenchidos no momento da sua inscrição;  

 Neste formulário aparecerão os campos que você deve preencher, 
relativos às informações/opções sobre Estágio; 

 Os demais campos do formulário estarão “bloqueados para edição”;  

 Depois de informar as opções de estágio, Você deve marcar a caixa 
de diálogo:  

     Concordo com o termo acima 
 Em seguida escolher a opção “Salvar” 

 Pronto! Seu perfil agora é Estágio. 

 A partir daí Você deve buscar informações no CDRH (73) 3680-5348 

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia


ATENÇÃO!  
Posteriormente divulgaremos 
PERÍODO E ORIENTAÇÕES 

 

 

 PARA QUEM MUDOU DE CURSO em 2018.2 

 PARA ATUALIZAR INFORMAÇÕES OU DOCUMENTOS no 
cadastro Mais Futuro 

 
 

Lembre-se: TODOS DEVEM realizar a Confirmação online até 

o dia 17 de AGOSTO de 2018. 


