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Recursos
Edital:

EDITAL 04/2019 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ? ENSINO SUPERIOR ? MORADIA.

Modalidade

Socioeducacional ? Moradia

Autor do recurso:

201900014
A matricula no processo de assistência estudantil socioeducacional,estou enviando por aqui
pois não esta aberto o recurso para tal.Em etapa de analise de documentos havia sido
deferida. Houve uma notificação por e-mail de tal fato, logo após dois dias, foi recebido outro
e-mail que constava que a mesma solicitação pra assistência havia sido indeferida. Na etapa
de reajuste da matricula havia as observações e motivos para que tal indeferimento
acontecesse. contanto, na hora de atualizar os documentos, os campos a serem preenchidos
estavam demarcados como documentos válidos, ou seja, não dava para alterar pois o
sistema considerava que os documentos inseridos estavam corretos (segue os anexos com
prints), não sendo possível fazer o reajuste. O problema de documentação havia sido
referente a carteira de trabalho,procurei orientações nas de dependências do iftm campus
patrocínio e fui orientado que declaração de próprio punho não iria valer na ausência da
carteira de trabalho, procurei o INSS da cidade para realizar o reajuste de forma correta,
porém houve esse problema e não consegui efetuar o reajuste. É importante ressaltar que
todo esse processo de tentativa foi feito respeitando os prazos, o que ocorreu foi realmente
um erro do sistema ou da coordenação responsável.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Seu recurso deverá ser efetuado, no Edital 03/2019 - conforme consta sua inscrição.

Autor do recurso:

201900026
Oii tudo bem eu queria pedir a recontagem da renda
Na contagem consta eu Dyeferson de oliveira Rezende
E minha irmã JOIANE DE OLIVEIRA REZENDE como ativos
E atualmente nenhum dos dois trabalham apenas estudamos.
Anexei uma copia atualizada do cadastro unico caso necessário
Para confirmação de renda per capita atualizada.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Os meses calculados para a renda familiar são: novembro/2018, dezembro/2018 e
janeiro/2019. Não podendo ser contabilizados e/ou considerados outros meses.

Autor do recurso:

201900029
Venho através deste pedir uma reavaliação da minha situação na classificação da assistência.
Devido ter mudado de cidade para fazer o ensino superior aqui em Patrocínio, eu estou
morando em uma república e tenho que pagar aluguel(estou impossibilitada de apresentar o
contrato). Sendo assim, os gastos da família aumentaram significativamente e eu não possuo
emprego. Sem a assistência fica difícil me manter aqui.

Situação do recurso:

Aceito

Resposta:

null

