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 03/2021 ? 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 Médio Técnico

Modalidade

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

Autor do recurso:

202100010
referente ao meu contra cheque do mês de janeiro, eu estava de férias e meu salario base e
1458,19 sendo o restante como ajuda de custo.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

No período de ajustes da inscrição (25 a 28/03/2021) foi solicitado ao aluno adequar os
documentos apresentados: RG do candidato (gente e verso), declaração de nada consta da
biblioteca e comprovante de residência.
Portanto, constata-se que o candidato 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.

Autor do recurso:

202100018
Efetuei os ajustes apenas em juntar alguns documentos em um arquivo pra cada tópico, não
mudei nada mais, pois achei que não haveria necessidade de reajustar, já que utilizei os
mesmos documentos do edital "socioeducacional" , o qual não tinha sido reaberto pra ajustes,
o que deu a entender que os documentos do mesmo estavam todos corretos.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

No período de ajustes da inscrição (25 a 28/03/2021) foi solicitado à aluna adequar os
documentos apresentados: comprovante de renda da candidata, de seus responsáveis e de
sua irmã.
Portanto, constata-se que o campo para inserção dos documentos solicitados ficou aberto
(disponível) para que o candidato tivesse a oportunidade de corrigir os arquivos anexados,
porém no final do período de ajustes foi verificado que os apontamentos 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:

202100036
Efetuei os ajustes apenas em juntar alguns documentos em um arquivo pra cada tópico, não
mudei nada mais, pois achei que não haveria necessidade de reajustar, já que utilizei os
mesmos documentos do edital "socioeducacional" , o qual não tinha sido reaberto pra ajustes,
o que deu a entender que os documentos do mesmo estavam todos corretos.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

No período de ajustes da inscrição (25 a 28/03/2021) foi solicitado à aluna adequar os
documentos apresentados quanto aos comprovantes de renda de seu pai.
Portanto, constata-se que o campo para inserção dos documentos solicitados ficou abertos
(disponível) para que a candidata tivesse a oportunidade de corrigir os arquivos anexados,
porém no final do período de ajustes foi verificado que os apontamentos 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:

202100057
Bom na declaração nada consta eu anexei a declaração errada, agora estou enviando o certo

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

No período de ajustes da inscrição (25 a 28/03/2021) foi solicitado ao aluno apresentar a
declaração de nada consta dos Setores de Apoio ao Estudante e Secretaria Acadêmica.
Portanto, constata-se que o candidato 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.

Autor do recurso:

202100083
Eu fiz a inscrição para o edital errado, ao invés do socioeducacional fiz para o de inclusão
digital, gostaria de saber se haveria alguma chance de eu me inscrever novamente no edital
certo, pois esse dinheiro é muito importante para mim

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

O período de inscrição foi de 11/03/21 a 21/03/21.
De acordo com osEditais 01 e 03/2021, em seu item 1.3: “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”.
Diante do exposto acima, dá-se como indeferido o recurso.

Autor do recurso:

202100093
Pediram no reajuste para eu enviar o meu Cnis OU carteira de trabalho.
Enviei a carteira de trabalho,e agora está constando que não enviei o que foi pedido.
Não me pediram o Cnis E a carteira de trabalho,gostaria da compreensão de vocês.
Irei anexar o print do que foi pedido no reajuste e o documento que anexei nele.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

No período de ajustes da inscrição (25 a 28/03/2021) foi solicitado a apresentação do anexo
sem renda, junto com à carteira de trabalho ou o CNIS da candidata. Segundo o item 10.3 do
edital 03/2021, deve-se elencar as páginas da carteira de trabalho a serem apresentadas. No
item 10.3.1 fica explícito as páginas da carteira de trabalho digital a serem apresentadas, mas
a aluna apresentou apenas a página da qualificação/identificação da carteira digital.
O item 10.3 AFIRMA: “Em caso de o estudante requerente ou de algum dos integrantes do
grupo familiar do candidato estiver desempregado e não possuir renda, deverão ser
apresentadas, no momento da inscrição, cópias dos documentos a seguir, juntamente com
declaração de pessoa sem renda, devidamente preenchida com os meses de referência e
assinada: I. Carteira de Trabalho e Previdência Social: folha de identificação com foto (frente e
verso); e II. Carteira de Trabalho e Previdência Social: folha do último contrato de trabalho e
folha seguinte em branco”. Ainda no item 10.3.1: “Em se tratando de Carteira de Trabalho e
Previdência Social Digital, deverão ser apresentadas as telas que possuam as informações de
que trata o item 10.3”.
Diante do exposto acima, dá-se como indeferido o recurso.

