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ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR ESTUDANTES COM CADASTRO AUXÍLIO DIGITAL EMERGENCIAL 2020

NOME MATRÍCULA RESULTADO MOTIVO

Virginia dos Anjos Macedo 20201180036 INDEFERIDO

Estudante (a) não foi  eliminado do processo seletivo, apenas ficou em cadastro
reserva, considerando a disponibilidade de recursos e a comprovação documental
de maior vulnerabilidade por outros candidatos(as). O cadastro de reserva é uma
ferramenta  que  garante  a  determinado  número  de  estudantes  em  um  processo
seletivo,  que  constem  como  selecionados,  mas  fora  do  número  de  vagas,  a
possibilidade de serem convocados.  É importante destacar que os estudantes (as)
não contemplados pelo auxílio inclusão digital emergencial previsto nesse edital,
poderão  ser  atendidos  pelo  Programa  "Alunos  Conectados  (RNP/MEC)",  que
provê acesso à internet por meio de chips de dados (4G), além da oferta de tablets
disponibilizados pela Reitoria aos campi para empréstimo aos discentes.

Marcos Oliveira Barreto 20201180065 INDEFERIDO

Estudante (a) não foi  eliminado do processo seletivo, apenas ficou em cadastro
reserva, considerando a disponibilidade de recursos e a comprovação documental
de maior vulnerabilidade por outros candidatos(as). O cadastro de reserva é uma
ferramenta  que  garante  a  determinado  número  de  estudantes  em  um  processo
seletivo,  que  constem  como  selecionados,  mas  fora  do  número  de  vagas,  a
possibilidade de serem convocados.  É importante destacar que os estudantes (as)
não contemplados pelo auxílio inclusão digital emergencial previsto nesse edital,
poderão  ser  atendidos  pelo  Programa  "Alunos  Conectados  (RNP/MEC)",  que
provê acesso à internet por meio de chips de dados (4G), além da oferta de tablets
disponibilizados pela Reitoria aos campi para empréstimo aos discentes.

Emily Braga dos Reis 20191280011 INDEFERIDO

Estudante (a) não foi  eliminado do processo seletivo, apenas ficou em cadastro
reserva, considerando a disponibilidade de recursos e a comprovação documental
de maior vulnerabilidade por outros candidatos(as). O cadastro de reserva é uma
ferramenta  que  garante  a  determinado  número  de  estudantes  em  um  processo
seletivo,  que  constem  como  selecionados,  mas  fora  do  número  de  vagas,  a
possibilidade de serem convocados.  É importante destacar que os estudantes (as)
não contemplados pelo auxílio inclusão digital emergencial previsto nesse edital,
poderão  ser  atendidos  pelo  Programa  "Alunos  Conectados  (RNP/MEC)",  que
provê acesso à internet por meio de chips de dados (4G), além da oferta de tablets
disponibilizados pela Reitoria aos campi para empréstimo aos discentes.

Geovana de Souza Alcantara 20191280046 INDEFERIDO

Estudante (a) não foi  eliminado do processo seletivo, apenas ficou em cadastro
reserva, considerando a disponibilidade de recursos e a comprovação documental
de maior vulnerabilidade por outros candidatos(as). O cadastro de reserva é uma
ferramenta  que  garante  a  determinado  número  de  estudantes  em  um  processo
seletivo,  que  constem  como  selecionados,  mas  fora  do  número  de  vagas,  a
possibilidade de serem convocados.  É importante destacar que os estudantes (as)
não contemplados pelo auxílio inclusão digital emergencial previsto nesse edital,
poderão  ser  atendidos  pelo  Programa  "Alunos  Conectados  (RNP/MEC)",  que
provê acesso à internet por meio de chips de dados (4G), além da oferta de tablets
disponibilizados pela Reitoria aos campi para empréstimo aos discentes.

GIOVANNA KELLORY
SANTOS ROCHA

20181280029 INDEFERIDO

Estudante (a) não foi  eliminado do processo seletivo, apenas ficou em cadastro
reserva, considerando a disponibilidade de recursos e a comprovação documental
de maior vulnerabilidade por outros candidatos(as). O cadastro de reserva é uma
ferramenta  que  garante  a  determinado  número  de  estudantes  em  um  processo
seletivo,  que  constem  como  selecionados,  mas  fora  do  número  de  vagas,  a
possibilidade de serem convocados.  É importante destacar que os estudantes (as)
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não contemplados pelo auxílio inclusão digital emergencial previsto nesse edital,
poderão  ser  atendidos  pelo  Programa  "Alunos  Conectados  (RNP/MEC)",  que
provê acesso à internet por meio de chips de dados (4G), além da oferta de tablets
disponibilizados pela Reitoria aos campi para empréstimo aos discentes.

GLEICE SOUZA NOVAES 20181280068 INDEFERIDO

Estudante (a) não foi  eliminado do processo seletivo, apenas ficou em cadastro
reserva, considerando a disponibilidade de recursos e a comprovação documental
de maior vulnerabilidade por outros candidatos(as). O cadastro de reserva é uma
ferramenta  que  garante  a  determinado  número  de  estudantes  em  um  processo
seletivo,  que  constem  como  selecionados,  mas  fora  do  número  de  vagas,  a
possibilidade de serem convocados.  É importante destacar que os estudantes (as)
não contemplados pelo auxílio inclusão digital emergencial previsto nesse edital,
poderão  ser  atendidos  pelo  Programa  "Alunos  Conectados  (RNP/MEC)",  que
provê acesso à internet por meio de chips de dados (4G), além da oferta de tablets
disponibilizados pela Reitoria aos campi para empréstimo aos discentes.

Agtha Milliany Oliveira dos
Santos Bispo

20201280041 INDEFERIDO

Estudante (a) não foi  eliminado do processo seletivo, apenas ficou em cadastro
reserva, considerando a disponibilidade de recursos e a comprovação documental
de maior vulnerabilidade por outros candidatos(as). O cadastro de reserva é uma
ferramenta  que  garante  a  determinado  número  de  estudantes  em  um  processo
seletivo,  que  constem  como  selecionados,  mas  fora  do  número  de  vagas,  a
possibilidade de serem convocados.  É importante destacar que os estudantes (as)
não contemplados pelo auxílio inclusão digital emergencial previsto nesse edital,
poderão  ser  atendidos  pelo  Programa  "Alunos  Conectados  (RNP/MEC)",  que
provê acesso à internet por meio de chips de dados (4G), além da oferta de tablets
disponibilizados pela Reitoria aos campi para empréstimo aos discentes.

Maria Luisa Lima Oliveira 20201280056 INDEFERIDO

Estudante (a) não foi  eliminado do processo seletivo, apenas ficou em cadastro
reserva, considerando a disponibilidade de recursos e a comprovação documental
de maior vulnerabilidade por outros candidatos(as). O cadastro de reserva é uma
ferramenta  que  garante  a  determinado  número  de  estudantes  em  um  processo
seletivo,  que  constem  como  selecionados,  mas  fora  do  número  de  vagas,  a
possibilidade de serem convocados.  É importante destacar que os estudantes (as)
não contemplados pelo auxílio inclusão digital emergencial previsto nesse edital,
poderão  ser  atendidos  pelo  Programa  "Alunos  Conectados  (RNP/MEC)",  que
provê acesso à internet por meio de chips de dados (4G), além da oferta de tablets
disponibilizados pela Reitoria aos campi para empréstimo aos discentes.

Zaira Dourado Silva 20201280037 INDEFERIDO

Estudante (a) não foi  eliminado do processo seletivo, apenas ficou em cadastro
reserva, considerando a disponibilidade de recursos e a comprovação documental
de maior vulnerabilidade por outros candidatos(as). O cadastro de reserva é uma
ferramenta  que  garante  a  determinado  número  de  estudantes  em  um  processo
seletivo,  que  constem  como  selecionados,  mas  fora  do  número  de  vagas,  a
possibilidade de serem convocados.  É importante destacar que os estudantes (as)
não contemplados pelo auxílio inclusão digital emergencial previsto nesse edital,
poderão  ser  atendidos  pelo  Programa  "Alunos  Conectados  (RNP/MEC)",  que
provê acesso à internet por meio de chips de dados (4G), além da oferta de tablets
disponibilizados pela Reitoria aos campi para empréstimo aos discentes.

Documento assinado eletronicamente por CARLENE CARVALHO LIMA, Membro da Comissão de Assistência Estudantil, em 29/10/2020,
às 14:42, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1635046 e o código CRC AB5F75A9.
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