
RESPOSTAS AOS RECURSOS 

Informamos que devido ao objeto de quase todos os recursos haver sido o mesmo, as respostas foram agrupadas. 

CPF Situação Resposta 

132.058.477-25 
168.057.247-40 
138.130.027-80 
163.042.127-80 
153.411.247-23 
439.583.568-69 
139.956.457-98 

Indeferido 

Devido ao alto número de acessos simultâneos ao Portal da Assistência Estudantil, houve sobrecarga no sistema, 
congestionando-o. 
Ressalta-se, contudo, que por se tratar de uma ocorrência generalizada, todos os concorrentes estiveram sujeitos à 
mesma situação, qual seja, o acesso ao Portal sobrecarregado, e não apenas alguns computadores locais. 

155.787.097-70 Indeferido 

1 – DOS FATORES DE INFLUÊNCIA: 
Fatores relacionados à velocidade de conexão e proximidade com os servidores de hospedagem, são fatores 
individuais pertinentes ao candidato e, portanto, alheios às regras e ao controle do processo de seleção. Além disso, 
foi disponibilizado acesso na própria instituição para realização da inscrição. 
2 – DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 
O Edital prevê que as inscrições se estenderiam até o dia 04 de julho de 2019. Contudo, ao mesmo tempo, limita o 
número de inscrições, do que se pode depreender que as inscrições permanecerão disponíveis desde que não se 
ultrapasse o limite previamente estabelecido. O item 3.5 não contraria os itens 3.1 e 3.3, senão complementa-os, 
restringindo o período de inscrição à disponibilidade de vagas (o que ocorrer primeiro). 
3- DE ITENS DE RESPONSABILIZAÇÃO: 
Itens como os que advertem o candidato que o órgão que abre o processo não se responsabiliza por falhas alheias ao 
controle daquele são itens que servem para enfatizar ou fazer observações quanto a procedimentos afetados por 
fatores individuais. 
4 – DA SOBRECARGA DO SISTEMA: 
Devido ao alto número de acessos simultâneos ao Portal da Assistência Estudantil, houve sobrecarga no sistema, 
congestionando-o. 
Ressalta-se, contudo, que por se tratar de uma ocorrência generalizada, todos os concorrentes estiveram sujeitos à 
mesma situação, qual seja, o acesso ao Portal sobrecarregado, e não apenas alguns computadores locais. 

 


