MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

ERP-IFTM / MAC-AE / ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Recursos

Edital:

Edital n 04/2021 ? Programa de Assistência Estudantil Modalidade ?Auxílio para atenção à
saúde e acessibilidade e para incentivo à cultura e ao esporte? ? Projeto Inclusão Digital ?
Campus Paracatu ? Nível Superior

Modalidade

Auxílio atenção à saúde e acessibilidade e para incentivo à cultura e ao esporte

Autor do recurso:

202100019
Olá gostaria de saber o porque não fui classifica se no meu caso correspondo e compro todos
os requisitos solicitados no edital.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

A candidata está classificada na lista de espera no Edital 04/2021 em razão da renda e da
quantidade de vagas que corresponde a 50 benefícios.

Autor do recurso:

202100051
Eu fiz a correção dentro do tempo, e ainda me deram iterferida, o que aconteceu ?

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

No período de ajustes da inscrição (25 a 28/03/2021) e também no período de análise (29 a
31/03/2021) foi solicitado à aluna adequar os documentos de comprovantes de renda de sua
mãe.
Portanto, constata-se que a candidata teve a oportunidade de corrigir o arquivo anexado;
porém no final do período de ajustes foi verificado que os documentos não foram
apresentados no período citado conforme exigência do Edital 01/2021. E no mesmo Edital, em
seu item 1.3 ressalta-se que: “É responsabilidade do interessado seguir corretamente as
orientações deste edital, especialmente no que tange à documentação obrigatória, a correta
utilização do módulo e a inserção das informações e cumprimento de prazos”. E ainda o item
5.7: “Será desclassificado do processo o candidato que não apresentar documentos
complementares no prazo exigido para tal (...)”.
Diante do exposto acima, dá-se como indeferido o recurso.

Autor do recurso:

202100043
Por morar na zona rural o acesso a internet é limitado e por essa razão não visualizei o e-mail
que me foi enviado no período estimulado.
Também tive muita dificuldade para acessar o reajuste do último dia 28/03/21 para ter acesso
a declaração de renda e também por questões financeiras para ir até a cidade mais próxima
para fazer o registro da firma.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

No período de ajustes da inscrição (25 a 28/03/2021) foi solicitado à aluna adequar os
documentos apresentados: RG da candidata (gente e verso), declaração de nada consta do
setor da CAE e da Secretaria Acadêmica; complementar os comprovantes de renda da
candidata, de seu cônjuge, de sua mãe e de seu padrasto; e documento de identificação de
seu cônjuge, de sua mãe e de seu padrasto.
Portanto, constata-se que a candidata teve a oportunidade de corrigir os arquivos anexados,
porém no final do período de ajustes foi verificado que os documentos não foram
apresentados no período citado conforme exigência do Edital 01/2021. E no mesmo Edital, em
seu item 1.3 ressalta-se que: “É responsabilidade do interessado seguir corretamente as
orientações deste edital, especialmente no que tange à documentação obrigatória, a correta
utilização do módulo e a inserção das informações e cumprimento de prazos”. E ainda o item
5.7: “Será desclassificado do processo o candidato que não apresentar documentos
complementares no prazo exigido para tal (...)”.
Diante do exposto acima, dá-se como indeferido o recurso.

