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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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Recursos

Edital:

EDITAL 03/2022-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL SOCIOEDUCACIONAL
CURSOS SUPERIORES

Modalidade

Socioeducacional

Autor do recurso:

202200015
Eu, portador do n° de inscrição 202200015, venho por meio deste recurso esclarecer que as
informações que estão no Programa De Assistência Estudantil foram conferidas em entrevista
e durante tal foi constatado algumas alterações que deveriam ser feitas, porém, o sistema
estava fechado para tais alterações. Foi criado novas declarações em que nestas, os valores
foram conferidos e validados em conjunto ao Apoio Estudantil, no dia da entrevista. Peço que
possa fazer as alterações de acordo com a entrevista, ou que considerem os valores que
foram constatados na mesma.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Ocorreu a incidência do Item 5.5 letra f do Edital.

Autor do recurso:

202200062
Boa noite, não compareci no dia porque não apareceu nenhuma mensagem pra mim, acabei
de conferir meu email e realmente não recebi nada,eu ainda fui la no AE deixei recado para
entrar em contato comigo e não teve retorno. Sobre os pix eu tenho minha conta
movimentada porque eu empresto meu cartão de credito para movimentar minha conta
pessoal e só estou usando aquela conta então todo pagamento é feito por la são pagamentos
que as vazes eles me manda o pix porque eu emprestei meu cartão. vou manda em anexo a
tela da minha carteira digital que mostra o dia e o valor da parcela, não tem outro meio, é o
extrato para a comprovação que o dinheiro cai na minha conta e a tela do seguro. vou envia
também o os documentos de identificação que pode esta errada da Isabella Oliveira Braga
juntamente com a declaração de pessoa sem renda que eu havia anexado errado. Qualquer
duvida estou a disposição 34 99303 6106

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Não cumpriu os itens 1.3 e 5.7 do edital
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202200007
Coloquei em anexo todas as telas possíveis da carteira digital (não tenho a normal assinada e
nem atualizada) e mesmo assim não foram aceitas. No mês de dezembro não consegui
colocar a renda solicitada (em anexo). Fiquei em dúvida sobre o que entregar referente a esse
edital (conforme o item 10.2, D e 10.3.1 do edital) uma vez que tirei uma captura de tela e
emiti todos os PDFs possíveis.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Não apresentou documentação obrigatória exigida pelo edital dentro do prazo conforme item
10.2 letra d.

Autor do recurso:

202200096
Boa Noite, venho através deste recurso solicitar que analise minha documentação.
Quando foi solicitado que enviasse a documentação complementar, não pode cumprir o prazo
de envio pois minha mãe tinha perdido o acesso ao site do meu INSS, ela fez o requerimento
de solicitado a recuperação de senha, mais com o prazo de ate dias que eles tinha para
concluir a solicitação, não deu tempo para enviar o CNIS no tempo correto.
estou enviando os arquivos em uma pasta compactada e espero que possam analisar a
documentação, pois preciso muito da ajuda deste auxilio!
Obs. os dois documentos estação em um único arquivo.
Desde já agradeço.
Att, Leandro Henrique Santos

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Não apresentou documentação obrigatória exigida pelo edital dentro do prazo conforme item
10.8 letra b.
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RODRIGO GRASSI MARTINS
DIRETOR(A) GERAL
Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GRASSI MARTINS, DIRETOR(A)
GERAL, em 04/05/2022, às 15:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A
auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://www.i m.edu.br/auten cacao/ informando o código veriﬁcador 0B044DE e o
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