
RESULTADO FINAL - AUXÍLIO DIGITAL EMERGENCIAL
EDITAL Nº 0016/2020/IFMT Campus - Confresa

1. RESULTADO FINAL - Aquisição de Equipamentos - Auxílio Digital
Emergencial

De acordo com o objetivo do edital 0016/2020 não é permitido a utilização do

recurso para compra de CELULARES.

O equipamento adequado deve ser NOTEBOOK ou TABLET. O estudante que optar

por adquirir um equipamento com o valor maior que a bolsa, deve arcar com a diferença

do valor total.

Nome Completo: Situação

Bruno Gonçalves da Silva Classificado

Cibele Dias Meneghini Deferido.

Daniel Alves De Jesus Classificado

Deivid Gabriel Luz da Costa Deferido.

Gabriella Becker Rodrigues Deferido

Giselly da Costa Rocha Deferido

Gustavo Rodrigues Costa de Oliveira Classificado

Hamilly Ribeiro Arantes Santos Classificada

Ilka Maria Alves de Oliveira da Silva
Indeferido.
Modalidade concedida no edital 015/2020.

Jair Rodrigues Salles Junior Deferido

Jhonyclei Bontempo Oliveira. Classificado

Josiane Gonçalves Alves Deferido.

Juliano Martins da Silva Classificado



Kaandra Raissa Gomes da Silva Classificado

Kayan Gabriel Silva Costa Deferido.

Larice de Souza Cunha de Oliveira Deferido.

Laysson Alves Ribeiro Classificado

Lucas Henrique dos Santos Luiz
Indeferido.
Modalidade concedida no edital 015/2020.

Lucas Silva Gomes

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Luiz Henrique Bertunes de Oliveira

Deferido. O candidato deve observar o item 4.3, nas
alíneas c, d, e, f e também o item 10.3 do edital 016/2020
- Auxílio Digital Emergencial, ao qual será exigido
documentação para comprovação da renda familiar dos
meses de Outubro, novembro e dezembro de 2020. A
entrega dessa documentação deverá ser feita no retorno
das aulas.

Maria Aparecida Rodrigues Rocha Classificada

Milena dos Santos Silva

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Missangela Lima Barreto

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Myrella Pereira da Silva Deferido

Nádilla Cristina Martins Santos Classificada



Otávio Augusto Machado Leal
Indeferido.
O requerente declarou possuir o equipamento

Rafael Jonathas Santos Benevenuto Classificado

Raiana Thais Alarcon Classificada

Rodrigo Neves Fernandes Deferido.

Susany Silva Quintino Classificada

Vittória Carvalho de Bastos Silva Deferido

2. Resultado Final - Instalação de Internet Rural

Nome Completo SITUAÇÃO

Antonyo Felipe de Souza Silva Classificado

Cleidson Vieira da Costa Classificado

Daniel Alves De Jesus Classificado

Deivid Gabriel Luz Da Costa Classificado

Geovanna de Aquino Ferreira

Deferido
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio Digital
Emergencial, ao qual será exigido documentação para
comprovação da renda familiar dos meses de Outubro,
novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Gilmara Borges Damaceno Classificada

Kaandra Raissa Gomes da Silva
Indeferido.
Modalidade já concedida no edital 015/2020.

Myrella Pereira da Silva Deferido

Rodrigo Neves Fernandes
Indeferido.
Modalidade já concedida no edital 015/2020..

Vanessa Azevedo de Abreu Classificada

Wallison Alves Florindo Classificado



3. Resultado Final - Mensalidade de Internet

Nome Completo: Situação

Antonyo Felipe de Souza Silva Classificado

Bruno Gonçalves da Silva Classificado

Celena Pereira da Silva Classificado

Clovis Carvalho de Sousa

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Daniel Alves De Jesus

Indeferido.
Modalidade já concedida a outro membro do grupo
familiar.

Deivid Gabriel Luz da Costa Classificado

Dheniffer Meirele Jesus Souza Classificado

Gabriel Henke Vieira
Indeferido.
Modalidade concedida no edital 015/2020.

Gilmara Borges Damaceno

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Giselly da Costa Rocha Classificado

Ilka Maria Alves de Oliveira da Silva Classificado

Izabela Freitas da Silva

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Jéssica Alves Resplandes Classificado



Josiane Gonçalves Alves Classificado

Kaandra Raissa Gomes da Silva Classificado

Karen Maria de Souza Sardinha
Indeferido.
Modalidade concedida no edital 015/2020.

Laura Nathany Roman Classificado

Laysson Alves Ribeiro
Indeferido.
Modalidade concedida no edital 015/2020.

Luanna Gillkarla Carvalho Santos

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Lucas Alves Borges Classificado

Ludmila Costa Martins Classificado

Marcos Morais Barros Da Silva Classificado

Maria Aparecida Rodrigues Rocha Classificado

Maria Marta de Souza Torre Classificado

Michely Ribeiro Morais
Indeferido.
Modalidade concedida no edital 015/2020.

Milena dos Santos Silva Classificado

Myrella Pereira da Silva Deferido.

Nádilla Cristina Martins Santos
Indeferido.
Modalidade concedida no edital 015/2020.

Nayara Vilela da Silva

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Raiana Thais Alarcon

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de



Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Raniel Gomes da Silva.

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Rodrigo Neves Fernandes Deferido.

Suzana Neves da Silveira Classificado

Tádylla Alessandra Brandão da Silva

Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Telma Rodrigues da Costa Classificado

Vítor Daniel Elias Guedes Classificado

4. Resultado Final - Instalação de Internet Urbana

Nome Completo: Situação

José Pereira da Silva Deferido.

O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega
dessa documentação deverá ser feita no retorno das
aulas.

Lucas Silva Gomes Deferido.

O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio



Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega
dessa documentação deverá ser feita no retorno das
aulas.

Maria Aparecida Rodrigues Rocha Deferido.

O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f e também o item 10.3 do edital 016/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para comprovação da renda familiar dos meses de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega
dessa documentação deverá ser feita no retorno das
aulas.

Bruno Gonçalves da Silva

Indeferido.
Estudante contemplado em modalidade similar no
edital 015/2020.

Daniel Alves De Jesus

Classificado.

Geovanna de Aquino Ferreira

Classificado.

Kaandra Raissa Gomes da Silva

Indeferido.
Modalidade concedida no edital 015/2020.

Lucas Henrique dos Santos Luiz

Classificado.



Milena dos Santos Silva

Classificado.

Nádilla Cristina Martins Santos

Classificado.

Raiana thais Alarcon

Classificado.

De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas com deficiência são aquelas que têm

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,

em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Os estudantes que apresentam algum tipo de deficiência precisam apresentar no

momento da matrícula o laudo médico com o diagnóstico de sua deficiência. Àqueles

que não apresentaram na matrícula, podem apresentar na solicitação do recurso.

5. Resultado Final - Inclusão Digital/Acessibilidade

Nome Completo: Situação

Agda Adrieli Freitas Paiva Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).



Bruno Gonçalves da Silva Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Cassio Rodrigues da Costa Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Daniel Alves De Jesus Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Gabriel Henke Vieira Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Gisella Portilho Braga Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Juliano Martins da Silva Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Kaandra Raissa Gomes da Silva Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Lucas Alves Borges Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove



que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Lucas Silva Gomes Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Myrella Pereira da Silva Indeferido. Ausência de laudo médico ou documento que
comprove que o estudante esteja matriculado na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Otávio Augusto Machado Leal Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Vitória Gomes Moreira Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Warllen Matos Machado Indeferido.

Ausência de laudo médico ou documento que comprove
que o estudante esteja matriculado na instituição como
PcD (Pessoa com Deficiência).

Confresa, 02 de outubro de 2020.

Giliard Brito de Freitas
Diretor Geral – IFMT Campus Confresa
Portaria nº 858, de 19 de abril de 2017

DOU em 20 de abril de 2017
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