
EDITAL 29/2022 - PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
RESULTADO PARCIAL

ESTUDANTES INDEFERIDOS

ATENÇÃO: Período de Recursos 19/10 à 21/10/22. Os documentos devem ser 
enviados para o e-mail assistenciaestudantil.sm@gmail.com

CPF Matrícula OBSERVAÇÕES

1 17150453783 20222mecsm0272

Para participar do Auxílio Transporte é necessário enviar cópia 
de pelo menos um recibo de passagem de ida e volta da sua 

casa até o Ifes ou nota do valor pago pela contratação do 
serviço de transporte escolar. (Serão aceitos comprovantes dos 
últimos 3 meses). Após o envio do comprovante, sua solicitação 

será reavaliada.

2 2891009258 20222eesm0173

Necessário informar quem mantém a aluna financeiramente e 
apresentar documentos que comprovem a renda dessas 

pessoas conforme item 11 do anexo II – Lista de Documentos 
Necessários para o Processo Seletivo, também é necessário 

imagens das páginas corretas da Carteira de Trabalho da Aluna: 
a página de identificação frente e verso, último contrato de 

trabalho e a próxima página em branco. Apresentar também o 
APÊNDICE A – Declaração de Não Exercício de Atividades 

Remuneradas da aluna e do namorado.

3 15307954786 20222mecsm0108

Conforme item 5.2 e 5.3 do Edital 29/22 aluno precisa 
apresentar comp CAD Único atualizado, datado e assinado pelo 

responsável do CRAS ou apresentar seus documentos que 
comprovem renda e despesas, no caso, se não conseguir o 
documento do Cad Único, o senhor pode enviar foto do SEU 

contracheque atual (aceitamos de até 3 meses atrás) ou 
contrato de trabalho ou de estágio no qual conste o valor do 

salário/bolsa.
4 16816309740 20212EESM0086 Indeferido: não é aluno ingressante. 

5 7759343566 20222ELETRO0169

Apresentou contrato de aluguel em seu nome, mas ainda é 
menor de 18 anos. No caso de não apresentar o contrato em 
seu nome por ser o aluno menor de 18 anos ainda, precisará 

apresentar o contrato de aluguel em nome de seu responsável 
ou em nome de terceiros e apresentar também declaração 

esclarecendo o endereço onde mora, os dados da pessoa com 
quem divide o aluguel, o valor integral do aluguel e informando 
que o aluno paga apenas a metade do valor do aluguel. Deve 

ser datado e assinado pelo responsável pelo aluno, pelo 
proprietário do imóvel e pelo colega com quem o aluno divide o 
aluguel. A assinatura do proprietário do imóvel precisa ter firma 
reconhecida em cartório nessa declaração conforme ítem 5 do 
anexo II – Lista de Documentos Necessários para o Processo 

Seletivo.



6 7887810574 20222ELETRO0096

Indeferido para o Auxílio Moradia porque Não apresentou 
contrato de aluguel em seu nome. Se o contrato de aluguel 

estiver em nome de terceiros, precisará apresentar o contrato de 
aluguel no nome de outra pessoa e também a declaração 

esclarecendo o endereço onde você (aluno) mora, os dados da 
pessoa com quem divide o aluguel, o valor integral do aluguel e 

informando que o aluno paga apenas a metade do valor do 
aluguel. Deve ser datado e assinado pelo aluno, pelo 

proprietário do imóvel e pelo responsável pelo colega com quem 
o aluno divide o aluguel. A assinatura do proprietário do imóvel 

nesta declaração precisa ter firma reconhecida em cartório, 
conforme ítem 5 do anexo II – Lista de Documentos Necessários 

para o Processo Seletivo.
7 20000593761 20221mecsm0096 Indeferido: não é aluno ingressante

8 19218235770 20222MECSM0302

Aluno informou na inscrição deste edital que o pai encontra-se 
desempregado e que este reside na mesma casa que o aluno, 
mas no CAD Único apresentado não consta informações sobre 

o pai, por isso será necessário enviar comprovantes de 
dependência financeira do pai (foto das seguintes páginas da 

Carteira de Trablho do pai: página de identificação frente e 
verso, página do último contrato de trabalho e a próxima página 

em branco, conforme item 11 do Anexo II – Lista de 
Documentos Necessários para o Processo Seletivo).

9 16934928733 20221mecsm0240 Indeferido: não é aluno ingressante
10 12994028794 20192MECSM0161 Indeferido: não é aluno ingressante

11 16058263751 20222MECSM0175
Falta apresentar comprovante de rendimento do padrasto 

conforme orientação do item 11 do Anexo II – Lista de 
Documentos Necessários para o Processo Seletivo.

12 19879405714 20222ELETRO0207

Comprovante de Cad Único apresentado está ilegível e 
desatualizado (referente ao ano de 2018). Favor encaminhar 

imagem legível do comprovante do Cad Único atualizado. Para 
o deferimento do Auxílio Transporte Intermunicipal é necessário 
apresentar comprovante de pagamento de transporte escolar 
contratado ou de passagem de ida e volta conforme item 4 do 
Anexo II – Lista de Documentos Necessários para o Processo 

Seletivo.

13 16426227706 20222mecsm0280

No formulário de inscrição a aluna relatou que reside com a 
mãe, mas no Cad Único consta que reside com os avós. Caso 
não resida com a mãe, explicar isso no formulário de recurso. 
Caso resida com a mãe, enviar documentos de renda da mãe 

conforme descrito no item 11 do Anexo II – Lista de Documentos 
Necessários para o Processo Seletivo.


