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NOME RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MOTIVO 

Agda Layne Sampaio Santos Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 

(envio de toda documentação) e 

observado o que estabelece o item 

14.2. 

Anna Beatriz Marcelino da Silva Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 

observado o que estabelece o item 
14.2. 

Beatriz Maciel de Carvalho Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 

observado o que estabelece o item 
14.2. 

Elissandra Anjos da Silva Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 

observado o que estabelece o item 
14.2. 

Emilly Cayara Carvalho Rodrigues Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 

observado o que estabelece o item 
14.2. 
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Fabiana Lima da Silva Deferido - disponibilização de equipamento (tablet) para acesso à 
internet mediante cessão para os estudantes dos últimos anos ou 
doação para os demais e concessão de auxílio financeiro de R$ 
70,00 (setenta reais) mensais, para ser utilizado na contratação de 
serviço de acesso à internet fixa ou móvel, tais como: aquisição de 
chip de celulares, pacote de dados, acesso via rádio ou banda larga, 
entre outros. 

_ 

Isadora Da Silva Araujo Barbosa Deferido - Auxílio Permanência (R$130,00), disponibilização de 
equipamento (tablet) para acesso à internet mediante cessão para 
os estudantes dos últimos anos ou doação para os demais e 
concessão de auxílio financeiro de R$ 70,00 (setenta reais) mensais, 
para ser utilizado na contratação de serviço de acesso à internet fixa 
ou móvel, tais como: aquisição de chip de celulares, pacote de 
dados, acesso via rádio ou banda larga, entre outros. 

Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 

observado o que estabelece o item 
14.2. 

Jamylle da silva nascimento Deferido - Auxílio Permanência (R$130,00), disponibilização de 
equipamento (tablet) para acesso à internet mediante cessão para 
os estudantes dos últimos anos ou doação para os demais e 
concessão de auxílio financeiro de R$ 70,00 (setenta reais) mensais, 
para ser utilizado na contratação de serviço de acesso à internet fixa 
ou móvel, tais como: aquisição de chip de celulares, pacote de 
dados, acesso via rádio ou banda larga, entre outros. 

Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 

observado o que estabelece o item 
14.2. 

Jhenyffer Tainara De Melo Silva Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 



 
 
 
 

 
                        SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

                            Ministério da Educação 
Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

                                                                                                                                   Campus Santana do Ipanema 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL UNIFICADO Nº 04/2021/DG - IFAL CAMPUS SANTANA DO 

IPANEMA  

 

 

 

observado o que estabelece o item 
14.2. 

John Kennedy Barros Pereira. Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 

observado o que estabelece o item 
14.2. 

José Lucas Rodrigues da Silva Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.2. 

Ketyllen Amanda Martins dos Santos 
Silva 

Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.2. 

Kevelly Vieira de jesus Indeferido Descumprimento do item 3.4 do edital 

(envio da documentação) e observado o 

que estabelece o item 14.2. 

Lucas de Lima Silva Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.2. 

Maria Beatriz Lima dos Santos Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.2. 
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Maria Clara Santos Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.2. 

Maria Clarisse Lisboa Silva Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.2. 

Maria Gabriella Teodósio Soares Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.2. 

Maria Naelly Queiroz da Silva. Indeferido Descumprimento do item 3.3 do edital 
(preenchimento do questionário 
socioeconômico) e observado o que 
estabelece o item 14.3. 

Natália Dos Santos Silva Indeferido Descumprimento do item 3.4 do edital 
(envio da documentação) e observado o 
que estabelece o item 14.2. 

Nycole Silva Santos Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.2. 

Plinio Leite Barros Deferido - Disponibilização de equipamento (tablet) para acesso à 
internet mediante cessão para os estudantes dos últimos anos ou 
doação para os demais e Auxílio Permanência (R$130,00). 

_ 
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Raíssa Gomes Silva Deferido - Disponibilização de equipamento (tablet) para acesso à 
internet mediante cessão para os estudantes dos últimos anos ou 
doação para os demais. 

_ 

Raissa Valido Marcelino Deferido - Disponibilização de equipamento (tablet) para acesso à 
internet mediante cessão para os estudantes dos últimos anos ou 
doação para os demais. 

_ 

Rômulo Raone Silva Nascimento Deferido - Disponibilização de equipamento (tablet) para acesso à 
internet mediante cessão para os estudantes dos últimos anos ou 
doação para os demais. 

_ 

Ruthe Elle Feitosa da Silva Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.3. 

Samila Oliveira da Graça Indeferido Descumprimento do item 3.4 do edital 
(envio da documentação) e observado o 
que estabelece o item 14.2. 

SAMUEL GLEYSON SALUSTIANO DOS 
SANTOS. 

Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.2. 

Stéfanny Barbosa de farias Deferido - Auxílio Permanência (R$130,00) e concessão de auxílio 
financeiro de R$ 70,00 (setenta reais) mensais, para ser utilizado na 
contratação de serviço de acesso à internet fixa ou móvel, tais como: 
aquisição de chip de celulares, pacote de dados, acesso via rádio ou 
banda larga, entre outros. 

____ 
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Sthefany Lopes Timóteo Indeferido Descumprimento do item 3.4.1 do edital 
(envio de toda documentação) e 
observado o que estabelece o item 14.2. 

 

 

 

Maceió- AL, 03 de setembro de 2021. 
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