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SUA INSCRIÇÃO FOI INDEFERIDA?
O QUE FAZER?
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MINHA INSCRIÇÃO FOI INDEFERIDA

● Quando a inscrição do estudante é indeferida 
no processo seletivo algum requisito solicitado 
no edital não foi cumprido.

● O que fazer agora??
● Consulte a publicação com a lista de inscrições 

indeferidas e verifique a justificativa apresentada.
– Acesse o site do processo seletivo e confira.

● Se for por motivo de documentação incompleta 
ou desatualizada o estudante AINDA PODE 
enviar no período do RECURSOS essa 
documentação.



  

RECURSO DA INSCRIÇÃO

● Acesse o seu SUAP e você verá no canto superior 
direito o link para acessar a área dos recursos.



  

RECURSO DA INSCRIÇÃO

TEXTO 
DO 

RECURSO

ARQUIVOS QUE 
SERÃO ANEXADOS



  

FIQUE ATENTO

● A seguir apresentaremos as DUAS principais 
JUSTIFICATIVAS de rejeição da inscrição e 
como elas podem ser revertidas.

● E em seguida as DUAS únicas JUSTIFICATIVAS 
que não podem ser revertidas.



  

JUSTIFICATIVA 01

● O(A) estudante não enviou o Termo de Veracidade 
ou enviou ele desatualizado. Como resolver?

● O estudante deve imprimir ou escrever de próprio punho 
o Termo de Veracidade, assinar, datar e enviar como 
anexo no recurso. Acesse:

  https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha/auxilio 

https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha/auxilio


  

JUSTIFICATIVA 02

● O(A) estudante não enviou o Comprovante 
de Renda. Como resolver?

● O estudante deve providenciar um dos três tipos de 
comprovante de renda permitido no edital e enviar 
como anexo nos recursos.

● Certidão de inscrição no CadÚnico
● O extrato atualizado do Programa Bolsa Família do 

estudante ou de seu responsável no qual constam o nome 
do beneficiário e o valor.

● Conta atualizada da energia (Coelba) para os estudantes 
pertencentes a famílias atendidas pelo Programa Tarifa 
Social de Energia Elétrica.



  

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NO CADÚNICO

● Onde encontro?
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/


  

EXTRATO DO BOLSA FAMÍLIA

● O extrato atualizado do Programa Bolsa Família do 
estudante ou de seu responsável no qual constam o 
nome do beneficiário e o valor.

Nome e Valor



  

CONTA DE ENERGIA

● Conta atualizada da energia (Coelba) para os 
estudantes pertencentes a famílias atendidas pelo 
Programa Tarifa Social de Energia Elétrica.



  

JUSTIFICATIVA 03

● As ÚNICAS justificativas que não podem ser 
revertidas são:
● O(A) estudante recebe o auxílio tipo I - ITEM 2.10 do 

EDITAL
● O(A) estudante já recebeu o auxílio tipo II em editais 

anteriores - ITEM 2.10 do EDITAL
● Pois isso comprova que o estudante recebe ou já 

recebeu os auxílios de editais anteriores.
● Porém, se o estudante não recebe ou não recebeu 

esses auxílios ele DEVE contestar isso via recurso 
para que sua inscrição seja APROVADA.



  

DÚVIDAS

E-mail: paae.euclides@gmail.com

Contato: (75) 99868-2913
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