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RESULTADO PRELIMINAR
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A Comissão Gestora da Política de Assistência Estudantil do IFES Campus de
Alegre, torna público o Resultado Preliminar do Processo Seletivo para os
Programas Específicos e Auxílio Inclusão Digital relativo aos estudantes dos cursos
técnicos e de graduação contemplados com auxílios até o encerramento do período
letivo de 2020 (cronograma 12.1).

O resultado da análise social preliminar encontra-se no anexo 1, disponível em
https://drive.google.com/file/d/1wJYWu4-kKXrJdL2jI_k8RKDghkQU1wrF/view?usp=s
haring e poderá sofrer alterações após a análise dos recursos interpostos e não
será considerado em hipótese alguma como resultado definitivo.

Os estudantes com pedido indeferido porque “Falta cadastrar os membros familiares
e enviar os documentos respectivos, conforme orientações constantes no Resultado
Preliminar”, caso queiram recorrer do resultado, deverão, na ordem que segue:

1. Solicitar Recurso contra o Resultado Preliminar
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_UCOtwhUomEsK6Q0PJwsBi
ogyZX43s_zHafKOb_EVu8O5PA/viewform) até 13/07/2021;

2. Cadastrar os membros familiares não cadastrados no formulário de inscrição
por meio do questionário complementar para cadastro dos membros
familiares:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTEtotDwJjrpkjfEJoR6nV9NsyA
M6ZEfkxKeCcAzDz_y0fEw/viewform

3. Enviar os documentos correspondentes a cada membro familiar cadastrado
para o Formulário F02 - Documentos para inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCivVaMBlLHFmgCROyRmagtw0jgxrfLr
H1m8SwFODN8w3QwA/viewform.
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4. Anexar ao Formulário F02 a Declaração de Veracidade das Informações
prestadas
https://drive.google.com/file/d/1duxhkreDC5ROKzrqKlSPL7eg-VXU21UH/vie
w?usp=drive_web

Os estudantes com pedido indeferido porque “Falta enviar os documentos e
informações, conforme solicitação feita por e-mail”, devem:

1. Solicitar Recurso contra o Resultado Preliminar
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_UCOtwhUomEsK6Q0PJwsBi
ogyZX43s_zHafKOb_EVu8O5PA/viewform) até 13/07/2021 e, neste
formulário, anexar os documentos solicitados por e-mail pela Assistência
Estudantil.

A informação sobre a documentação pendente foi encaminhada para o e-mail
cadastrado no ato da inscrição ao longo da realização das análises. Verifique sua
caixa de e-mails antes de requerer a vista.

Em caso de dúvidas sobre a documentação a ser enviada ou possua alguma outra
dúvida, deve preencher o Formulário de Requerimento de Vista do Resultado
Preliminar
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHzABb_Gen9wHmLmNMMBS463zf2k
YmGUhYBfqzV427QGZPkQ/viewform) até 07/07/2021.

Alegre-ES, 06 de julho de 2021.
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