
 

RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DO 

PROCESSO SELETIVO 2022/2 

 

CURSOS TÉCNICOS 

EDITAL N°06/PROEN/2022 

CAMPUS NOME DO CANDIDATO OBJETO PARECER DECISÃO 

PARINTINS 
Arthur Mendonça Carmo 

Neto 

Pedido de 
Correção de 

Nota 

5.12 A inscrição do candidato no processo seletivo implicará o 
conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e em suas erratas, se houver, em relação às quais ele não 
poderá alegar desconhecimento;  
5.14 O candidato e/ou seu representante legal, em caso de menor de 
idade, são os únicos responsáveis pelo correto e completo preenchimento 
do Formulário de Inscrição e pela confirmação da inscrição;   
5.15 O candidato e/ou seu representante legal, em caso de menor de 
idade, deverão revisar a inscrição antes de efetuá-la e confirmá-la;  
5.17 O IFAM não se responsabilizará, de forma alguma, por informações 
incorretas ou incompletas nos Formulários de Inscrição do candidato. 
Portanto, o IFAM não realizará ajustes ou inserções, cabendo unicamente 
ao candidato e/ou seus responsáveis o correto e completo preenchimento 
do Formulário de Inscrição dentro do prazo determinado, devendo 
informar todos os dados e todas as médias solicitadas corretamente; 
9.1 Será eliminado o candidato com inscrição deferida que:  II - obtenha 
NOTA FINAL inferior a 5,00 (cinco) pontos;  
5.10.3 Caso o padrão das médias dos candidatos não seja de 0,00 a 
10,00, o candidato deverá consultar a Tabela de Equivalência de 
Conceitos e Notas (ANEXO IV). Dentre os possíveis casos. 

INDEFERIDO 

HUMAITÁ 
Paulo Ricardo de Souza 

Nascimento 
Improcedente 

Conforme consta no Edital: “O recurso deverá ser apresentado com 
argumentação lógica, consistente, clara e coerente.  
Serão rejeitados, liminarmente, os recursos que não estiverem 
devidamente fundamentados ou, ainda, aqueles recebidos fora do prazo 
para os recursos, conforme consta neste Edital.” 

INDEFERIDO 

SÃO GABRIEL 
DA CACHOEIRA 

Anne Gabriele de 
Carvalho Cruz 

Pedido de 
reanálise de 

notas 
Nota Final está conforme regras do tópico 7 do Edital. INDEFERIDO 



 

 

 

Manaus/AM, 30 de junho de 2022. 

Comissão do Processo Seletivo Acadêmico Institucional 2022/2 

PORTARIA No 797/GR/IFAM, DE 17 DE MAIO DE 2022. 

SÃO GABRIEL 
DA CACHOEIRA 

Camila da Silva Pascoal 
Pedido de 

reanálise de 
notas 

Nota Final está conforme regras do tópico 7 do Edital. INDEFERIDO 

COARI SEM RECURSOS INTERPOSTOS 

EIRUNEPÉ SEM RECURSOS INTERPOSTOS 

IRANDUBA SEM RECURSOS INTERPOSTOS 

LÁBREA SEM RECURSOS INTERPOSTOS 

MANACAPURU SEM RECURSOS INTERPOSTOS 

MAUÉS SEM RECURSOS INTERPOSTOS 


