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Modalidade

Socioeducacional – Moradia

Autor do recurso:

202200027
Nao sei como nao percebi que nao havia colocado meu filho no meu grupo familiar, pois ate
aumentaria minhas chances em receber esse auxilio,sendo que so mora eu e ele no
momento. Moro de aluguel na rua dos cedros numero 362, no momento da inscriÇao pensei
que o comprovante de endereÇo tinha que ser no nome do aluno ou familiar, ou entao o dono
da residencia tivesse que assinar, e como eu ja estava na escola e o prazo era naquele dia,
enviei meu antigo endereÇo( pois também tinha no edital conta de telefone) pois eu morava
no estado do Tocantins antes de vir estudar aqui em patos de Minas. E minha renda nao
estou trabalhando no momento, mas recebo auxilio brasil.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Prezada candidata,
De acordo com o item 5.3.1.1 do Edital “No cálculo referido no inciso I do item 5.3.1 serão
computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas pessoas da família, a
título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de
bens móveis e imóveis.” Portanto, embora não tenha vínculo empregatício registrado em
carteira de trabalho, de acordo com declaração da própria candidata, não foi esclarecida
satisfatoriamente a situação de renda nos meses de referência do edital, a saber
dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022. Ainda de acordo com o item 5.5 “No processo de
classificação serão excluídos aqueles que: f). Prestarem informações inverídicas ou
divergentes em relação à documentação apresentada e/ou em relação ao grupo familiar.”
Portanto, a comissão avaliadora deliberou pelo indeferimento do recurso.

Autor do recurso:

202200022
Prezado Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus Patos de Minas, entra-se com
recurso no resultado parcial da candidata Tainara Oliveira de Abreu devido haver injustiça na
desclassificação da candidata. Foi solicitado à candidata que apresentasse documentação
explicando o porquê de sua mãe, Vania Maria de Oliveira, ter assinado como responsável
legal dois documentos da candidata, visto que a mãe não consta no grupo familiar, constava
somente Silvério Geraldo de Abreu (pai), Mateus Oliveira de Abreu (irmão) e a candidata
(Tainara Oliveira de Abreu). Porém, a candidata não conseguiu apresentar a documentação a
tempo do prazo estipulado, a candidata estava em Patos de Minas, onde reside para poder
estudar no IFTM, e seu pai estava na cidade natal da família, em São Gonçalo do Abaeté –
MG, o documento exigido explicando por que a mãe assinou os documentos deveria ser
assinado pelo pai, já que a assinatura da mãe foi questionada, entretanto o pai é
semianalfabeto, não sabe mexer com celular (e-mails, etc), por esse motivo ele não conseguiu
assinar a declaração a tempo e mandar de volta para a candidata enviar para o sistema do
IFTM, o pai não ter intimidade com o meio digital também é o motivo da mãe ter assinado e
scaneado

os outros documentos questionados.
Ademais, a candidata foi desclassificada pelo fato de sua mãe, Vania Maria de Oliveira, ter
assinado dois documentos como responsável legal da candidata devido ela ter mais facilidade
de escrever e enviar os documentos do que o pai. Porém isso é uma injustiça irreparável com
a candidata, visto que conforme a certidão de divórcio anexado neste recurso, os pais da
candidata são separados legalmente há anos, a mãe não reside mais no lar, ela já tem outra
família, e conforme a certidão de divórcio a guarda da candidata ficou com o pai, e este não
exigiu nenhuma pensão da mãe para cuidar da filha, visto que as condições financeiras da
mãe também não são favoráveis. Logo, a candidata reenviou os documentos pedidos, dentro
do prazo correto, antes assinados pela mãe, agora assinados pelo pai. Somente não foi
possível enviar a declaração explicando o motivo da mãe ter assinado os documentos e ela
não estar compondo o grupo familiar inscrito pela candidata, mas o motivo é simplesmente
porque os pais são divorciados, logo repito, a candidata seria grandemente injustiçada se este
recurso não for aceito, pois ela necessita muito do auxílio para cumprir suas necessidades
básicas como alimentação e moradia, seus pais são separados, amparados legalmente, a
guarda fica com o pai, logo a mãe não compõe o grupo familiar da candidata. O pai pede
desculpas por não ter conseguido mandar a certidão de divórcio no tempo determinado e
espera que reconsiderem a inscrição da candidata, obrigado pela atenção.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Prezada candidata,
Conforme o entendimento da comissão avaliadora, o indeferimento da inscrição se deve à não
apresentação de documento complementar solicitado dentro do prazo estipulado na
convocação.
De acordo com o item 5.7 do edital “Será desclassificado do processo o candidato que não
apresentar documentos complementares no prazo exigido para tal, bem como não
comparecer às entrevistas ou se negar a receber a comissão de avaliação da Assistência
Estudantil em seu domicílio.”
Ainda de acordo com o item 5.5 “No processo de classificação serão excluídos aqueles que:
e). Descumprirem os prazos ou condições previstas neste edital”.

