
 

 

Resultado dos Recursos contra RELAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES – Edital 228/2021 

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° 228, de 31 de maio de 2021: 

 

N° de Inscrição Nome do candidato Situação do pedido Justificativa 

0000227338-4 Michelle Gaviola  

INDEFERIDO 

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. 

0000229275-5 João Victor Silva Ramos  

INDEFERIDO 

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. 

0000229621-7 Bruno Malaquias da Silva  

INDEFERIDO 

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. 

0000230892-6 Lucas Rodrigues Mendonça 

INDEFERIDO 

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. 

0000227495-3 Angela Maria Baltieri Souza 

INDEFERIDO 

No sistema de inscrição, consta que a candidata informou 
o ano de 2020 como edição do ENEM. De acordo com os 
itens 4.14 e 4.15, após o período de inscrição, não é 
possível alterar o ano do ENEM informado 

0000229513-0 Leomar Pereira dos Santos  
INDEFERIDO 

Em nenhuma das edições do ENEM aceitas no Edital existe 
candidato com o CPF informado. 



 

 

0000230361-6 Henrique Pascoal Cruz 
INDEFERIDO 

Candidato consta como 1º classificado na lista 4. Basta 
acompanhar atentamente as próximas etapas da seleção.  

0000227037-3 Eduardo da Silva Lacerda 

INDEFERIDO 

De acordo com os itens 4.14 e 4.15, após o período de 
inscrição, não é possível alterar as informações 
confirmadas. Por não haver outros candidatos com a 
mesma nota, a informação não altera a classificação. 
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