
 

 

Resultado dos Recursos contra RELAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES – Edital 240/2021 

 

O Diretor de Assuntos Estudantis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), de acordo com as disposições 

da legislação em vigor, torna público o Resultado dos Recursos contra as RELAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES, de acordo com o 

item 6.5 do Edital N° 240, de 14 de junho de 2021: 

 

 

N° de 
Inscrição 

Nome do candidato Situação do pedido Justificativa 

232044-8 ALEXANDRE ZUCHETTI  

NÃO ACEITO 

De acordo com os itens 4.14 e 4.15, após o período de 
inscrição, não é possível alterar o ano do ENEM informado. 
Essa informação deveria ter sido conferida antes de 
confirmar que a inscrição estava correta. 
 

229000-8 JOÃO PEDRO ASSUNÇÃO PEREIRA  

NÃO ACEITO 

O candidato somente poderá concorrer às vagas 
reservadas caso tenha estudado integralmente em escola 
pública. Consulte o capítulo 5 do edital para maiores 
informações. 
 

232711-7 
MARCO ANTONIO PICHELLI DE AVELLAR 
CAMARGO  

NÃO ACEITO 

De acordo com os itens 4.14 e 4.15, após o período de 
inscrição, não é possível alterar o ano do ENEM informado. 
Essa informação deveria ter sido conferida antes de 
confirmar que a inscrição estava correta. 
 

231883-3 DAVI FRANCISCO SILVA DE SOUSA 

NÃO ACEITO 

De acordo com os itens 4.14 e 4.15, após o período de 
inscrição, não é possível alterar o ano do ENEM informado. 
Essa informação deveria ter sido conferida antes de 
confirmar que a inscrição estava correta. 
 



 

 

233316-0 RODRIGO MURIEL 

NÃO ACEITO 

Consta no sistema que o candidato se inscreveu somente 
uma vez e para o curso de Sistemas Elétricos. O sistema 
não altera o curso indicado pelo candidato. Caberia ao 
mesmo a confirmação das informações prestadas antes da 
efetivação da inscrição, conforme item 4.13. 
 

 

 

São Paulo, 22 de julho de 2021 

 

 

(Original Assinado) 

Marcos Daniel Liba 
Coordenador de Políticas de Acesso e Processo Seletivo 

 
 
 

(Original Assinado) 
Reginaldo Vitor Pereira 

Diretor de Assuntos Estudantis 


