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Modalidade

Socioeducacional

Autor do recurso:

202000064
Bom dia,no dia em que fiz a inscrição tenho toda certeza que inseri todo nucleo familiar,somos
em 3,eu,minha mãe e minha irmã menor de 16 anos,por não ter ido essas informaçoes a
renda da família ficou toda em meu nome,o que seria fácil comprovar não ser verdade,pois os
extratos estão em nome de minha mãe,e o da assistência que recebi ano passado em meu
nome,realmente estava no edita pra incluir o núcleo familiar,porém não vou ter como prova
que foi colocado e sumiu,não sei se foi um erro no computador usado,porém o erro é fácil de
ser arrumado se analisar os contra cheques e extratos,sendo que minha irmã não possui
renda ,e eu não conseguiria ter a renda que ficou em meu nome,o que prejudicaria ou iria
contra o etital realmente era se tivesse mentindo.Sou aluna na escola e a composição da
minha família ja consta em meus dado,sendo que fiz a inscrição parao mesmo ano
passado,peço que análise os contra cheques.Se todos os documentos enviados errado vocês
pedem pra ser concertado,depois da análise de vocês,acho que o de núcleo familiar também
poderia ter essa opção.Porque podemos arrumas os outros e esse não.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Prezada,
Foi verificada que a inscrição foi enviada sem o cadastro dos membros familiares. Por isso, o
recurso será recusado com base no subitem 4.4.1 do item 4 do Edital 01/2020: "Após o
período de inscrição, não será permitida a inclusão ou a exclusão de membros do grupo
familiar pelo candidato."

Autor do recurso:

202000069
Estou entrando com recurso motivado pela a atual situação da minha casa, onde a minha mãe
foi demitida no dia 18 de março, a mesma tendo como causa o corte de gastos, provocado
pela pandemia de Covid-19. Isso acarretou na diminuição da nossa renda pela metade. Não
anexei a demissão dela no pedido da assistência, visto que os meses pedidos para
comprovação da renda eram: dezembro, janeiro e fevereiro. Logo as condições aqui em casa
já não estão as melhores possíveis, então peço que considerem a situação fazendo o cálculo
somente com o salário do meu pai. Estarei anexando a demissão da minha mãe para
comprovar a minha justificativa da entrada de recurso.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Prezada, bom dia.
A pandemia causou um cenário de imprevisão para todos. Infelizmente, temos que seguir o
que está no edital, que é a lei desse processo seletivo, não podendo abrir exceções quanto ao
que está sendo por ele previsto e solicitado. Sentimos por sua situação, mas nada poderemos
fazer.

