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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSÍITUTO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO [,íINEIRO

FEDERAL

ERP-IFTM / MAC-AE / ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Recursos

Edital:

Edital 1/2019 - Assistência Estudantil - lvlodalidade Socioeducacional - Nível Técnico

l\ilodalidade

Socioeducacional

Autor do recurso

201900109
Na minha casa mora 3 pessoas sendo êu
meu irmão
e minha mãe
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Possuímos uma renda bruta de com base no salario de minha mãe de R$1141.47,
consequenlemente nossa renda per capta ê de 380.49 que equivale a 0.3812525 salários
mínimos.

A minha renda e de meu irmão foram informados já na inscrição.
Situâção do recurso:

Recusado

Resposta:

O recurso foi rêcusado pois o aluno não atendeu aos requisitos do edital 1/2019. Não
cadastrou os componêntês de seu grupo familiar, bem como não anexou as documentações
exigidas.

Autor do recurso

201900108

III,

Eu,
solicito uma nova analise da minha inscriçáo no edital 1/2019
no nível técnico da assistência estudântil, tento em visla que, não foi pedido o ajuste dos
documentos que estavam incorretos no período de validação, e os mesmos se apresentavam
como Validados na situação da inscrição.
Situação do rêcurso

Aceito

Resposta:

Recurso aceito

Autor do recurso:

20í 900001
Minha análise havia constado como dêferida, e inÍelizmente durânte o Íim do processo ela deu
como indeferida por falta da minha carteira de tÍabalho. No entanto, não houve como eu estar
mostrando o documento porquê não o possuo e o dia quê êu consegui agendar Íoi dia 17104
(quaía-feira, amanhã). Gostaria de estâr entrando com o rêcurso, porque realmênte preciso
da assistência ê estou dando o meu máximo para consegui-la de forma justa. Desdê já, grata.

Situação do rêcurso:

Recusado

Resposta:

O recurso fôi recusado, pois a aluna não ânexou os documentos exigidos na convocação com
data do dia 0910412019.
A saber: CPTS da aluna, bem como CNIS da senhora

