
EDITAL 10/2023 - PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

RESULTADO PARCIAL

ESTUDANTES INDEFERIDOS

ATENÇÃO: Período de Recursos  03 e 04 de abril.  ......                   ......                                                       
Os documentos devem ser enviados para o e-mail assistenciaestudantil.sm@gmail.com

CPF Matrícula Motivo do indeferimento:

1 17612204703 20231ELETRO0273 Não anexou os documentos conforme solicitado no Edital 10.

2 20449888797 20231ELETRO0036
Apresentou grupo familiar contraditório. No CadÚnico não declara o padrasto, mas o mesmo esta no grupo e 
apresena renda mensal, estudante também faz estágio. Recurso: Apresentar renda familiar e grupo familiar 
correto.

3 17562416788 20231eletro0087 Não anexou os documentos conforme solicitado no Edital 10.
4 19794548766 20231ELETRO0265 Apresentar ultimo contra chegue  do pai e ultimo imposto de renda da mãe
5 21538790785 20231ELETRO0320 Atualizar CadÚnico

6 16992839748 20231ELETINO145 Considerando a disponibilidade orçamentária, o estudante deve atender ao perfil de renda familiar per capita 
inferior ou igual a um salário mínimo (1 SM) para ser inserido em qualquer um dos Programas.

7 178000888762 20222ELETRO0010 Apresentar comprovação de renda do grupo familiar. CadÚnico do grupo familiar está imcompleto. Apresentar 
contra-cheque do pai atual.

8 14302066750 20231MECSM0298 Qual o seu salário mensal bruto?

9 16986694709 20222mecsm0329ñ Estudante não realiza nenhuma atividade remunerada? Como a família paga as despesas mensais? Explique 
essa organização

10 07759343566 20222ELETRO0169 Apresentar comprovação de renda do seu grupo familiar. Cadastro no CadÚnico não é um documento válido 
conforme consta no Edital.

11 17745188725 20222ELETRO0185 Apresentar contra cheque atual do pai
12 15980156720 20231MECIN0271 Não apresentou comprovação de renda do grupo familiar conforme solicitado no Edital 10.
13 18183846718 20231ELETIN0242 O padrasto esta empregado atualmente?



14 19988174748 20231ELETIN0188 Apresentar o último contra chegue do pai. O cadastro no CadÚnico não é um documento válido conforme consta 
no Edital.

15 05454755540 20231MCIN0042 O link dos arquivos não abre. Favor enviar novamente.
16 15477269707 20231eletro0168 Apresentar contra cheque da mãe do último mês.

17 14889523707 20231ELETRO0192
Não apresentou comprovação de renda do grupo familiar conforme solicitado no Edital 10. Enviar último contra 
cheque da mae e declração de outonomo do pai. Carteira de trabalho da aluna e pai. É preciso ler o anexo II do 
edital 10

18 17497661752 20221eletin0238 CadÚnico desatualizado, procurar o Crass para atualizar com a renda familiar atual.

19 19847771731 20231ELETIN0323 Não apresentou comprovação de renda do grupo familiar conforme solicitado no Edital 10. Enviar ultima 
declaração Simples do pai, carteiras de trabalho do grupoi. É preciso ler o anexo II do edital 10

20 18131812766 20231MECIN0212 Apresentar declaração de autonomo dos pais atualizando a renda familiar bruta.

21 13834863793 20222eletro0193 Apresentar contra cheques dos avos. Cadastro no CadÚnico não é um documento válido conforme consta no 
Edital.

22 14694333704 20211mecin0323 Apresentar contra cheque atual do pai e carteira de trabalho dos maiores de 16 anos. Cadastro no CadÚnico 
não é um documento válido conforme consta no Edital.

23 16934928733 20221MECSM0240 Não apresentou comprovação de renda do grupo familiar conforme solicitado no Edital 10. E

24 16474677724 20221emsm0405 Apresentar informações sobre a família de origem: em que cidade residem os pais? não informou isso no 
formulário; quem paga suas despesas mensais? 

25 14832929755 20231ELETRO0206 Cadastro no CadÚnico não é um documento válido conforme consta no Edital. Apresentar contracheque atual do 
padrsto e carteiras de trabalho do restante do grupo. É preciso ler o anexo II do edital 10

26 02026030696 20201ELETRO0096

INDEFERIDO PARA NOVA SOLICITAÇÃO. De acordo com o item 2.2 do Edital10: Fica vedada a participação 
neste edital de estudantes que já recebem auxílio de repasse financeiro da Assistência Estudantil. Ou seja, o 
estudante não poderá solicitar a inserção em novo auxílio, permanecendo nos programas já inseridos nos editais 
anteriores.

27 21487346794 2023MECSM0204 CadÚnico apresentado pelo estudante consta um grupo familiar diferente do declarado no formulário. 
Informações insuficientes para análise. É preciso declarar a composicção familiar atual e a renda do grupo.

28 20517598710 20221mecin0029 Apresentar o último contra chegue do pai. 

29 18438899781 20201MECIN0083
Cadastro no CadÚnico não é um documento válido conforme consta no Edital. Ainda assim apresenta no 
cadastro e no formulário do ifes grupo familiar diferente. Recurso: Apresentar demonstrativo de pagamento atual 
do pai e carteira de trabalho da mãe. É preciso ler o anexo II do edital 10. 

30 18967692765 20231ELETRO0281 Explicar como o grupo esta custeando os gastos mensais: recebem ajuda financeira? alguem realiza atividade 
como autonomo? 

31 20366026739 20231MECSM0158 Cadastro no CadÚnico não é um documento válido, conforme consta no Edital. Recurso: Apresentar contra-
cheques atuais do pai e da mae.

32 15668262766 20231mecin0190 Cadastro no CadÚnico não é um documento válido, conforme consta no Edital. Recurso: Apresentar contra-
cheque atual da mãe. Carterira de trabalho do Padrasto; Recebe pensao do pai?

33 15742363770 20231ELETRO0052 CadÚnico apresentado pelo estudante consta um grupo familiar diferente do declarado no formulário. Recurso: 
apresentar contra cheque atual do esposo e carteira de trabalho da estudante.



34 12994028794 20192mecsm0161 Cadastro no CadÚnico não é um documento válido, conforme consta no Edital. Recurso: Apresentar contra-
cheque atual dos membros da familia e carteira de trabalho dos desempregados maiores de 16 anos.

35 16252341711 20201MECIN0091

INDEFERIDO PARA NOVA SOLICITAÇÃO. De acordo com o item 2.2 do Edital10: Fica vedada a participação 
neste edital de estudantes que já recebem auxílio de repasse financeiro da Assistência Estudantil. Ou seja, o 
estudante não poderá solicitar a inserção em novo auxílio, permanecendo nos programas já inseridos nos editais 
anteriores.

36 2002895706 20231MECSM0190 Não apresentou comprovação de renda do grupo familiar conforme Edital 10.
37 18894179710 20231MECIN0433 Apresentou CadÚnico desatualizado.
38 18941615720 20231ELETRO0338 Não anexou os documentos conforme solicitado no Edital 10.

39 21164437763 20231MECIN0050 Explicar como o grupo esta custeando os gastos mensais: recebem ajuda financeira? alguem realiza atividade 
como autonomo? 

40 19826920738 20231mecsm0034 Explicar como o grupo esta custeando os gastos mensais: recebem ajuda financeira? alguem realiza atividade 
como autonomo? 

41 20558625703 20211eletin0258 Considerando a disponibilidade orçamentária, o estudante deve atender ao perfil de renda familiar per capita 
inferior ou igual a um salário mínimo (1 SM) para ser inserido em qualquer um dos Programas.

42 20391709798 20231ELETIN0196 Explicar como o grupo esta custeando os gastos mensais: como pagam o aluguel? recebem ajuda financeira? 
alguem realiza atividade como autonomo? 

43 20338391762 20211mecin0234 Apresentar o último contra cheque do pai.
44 20180882708 20231ELETRO0214 Não apresentou comprovação de renda do grupo familiar conforme Edital 10.

45 14381379748 20211EMSM0059
Não apresentou documentos conforme Edital 10. O grupo familiar é o seu de origem, aquele ao qual você 
mantem vinculo financeiro e não os colegas que devide moradia. Isso esta explicado no edital. Apresentar 
documentos conforme anexo II do edital 10.

46 14212858789 20212eesm0213 Se você não trabalha então esta ligado a um grupo com vinculo financeiro, o CadÚnico não pode ser apenas 
com seu nome. Apresentar documentos conforme anexo II do edital 10.

47 12274492751 20231MECSM0123 Considerando a disponibilidade orçamentária, o estudante deve atender ao perfil de renda familiar per capita 
inferior ou igual a um salário mínimo (1 SM) para ser inserido em qualquer um dos Programas.

48 17130005718 20231ELETRO0109 Cadastro no CadÚnico não é um documento válido, conforme consta no Edital. Recurso: Apresentar 
comprovante de renda dos membros da familia e carteira de trabalho dos desempregados maiores de 16 anos.

49 11336268581 20231ELETIN0161 Explicar como o grupo esta custeando os gastos mensais pois a renda não comporta os gastos apresntados: 
recebem ajuda financeira? existe outra renda?

50 19710543725 20231MECSM0280 Não apresentou comprovação de renda do grupo familiar conforme Edital 10.

51 17516247731 20231MECIN0522 Explicar como o grupo esta custeando os gastos mensais: como pagam as despesas com alimentaçãol? 
recebem ajuda financeira? alguem realiza atividade como autonomo? 

52 06567333731 20231MECSM0093 Não anexou os documentos conforme solicitado no Edital 10.

53 22401859705 20231eletin0170 Explicar como o grupo esta custeando os gastos mensais: como pagam as despesas com alimentaçãol? 
recebem ajuda financeira? alguem realiza atividade como autonomo? 

54 19823034761 20231mecsm0115 Apresentou CadÚnico desatualizado. 
55 12066343676 20221emsm0120 Não apresentou comprovação de renda do grupo familiar conforme Edital 10.



56 19879405714 20222ELETRO0207 Explicar como o grupo esta custeando os gastos mensais: como pagam as despesas com aluguel e 
alimentação? recebem ajuda financeira? alguem realiza atividade como autonomo? 

57 19487378766 20231mecsm0247 Apresentou CadÚnico desatualizado. 

58 17629906790 2023MECSM0140 Declarar a renda familiar, CadÚnico apagado. Explicar como o grupo esta custeando os gastos mensais: como 
pagam as despesas com alimentação? recebem ajuda financeira? alguem realiza atividade como autonomo? 

59 22603695703 20231MECSM0239 Não anexou os documentos conforme solicitado no Edital 10.

60 16607344798 20231ELETRO0257 Explicar como o grupo esta custeando os gastos mensais: como pagam as despesas com alimentação? 
recebem ajuda financeira? alguem realiza atividade como autonomo? 


