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RESULTADO PRELIMINAR
Chamada Pública para Manifestação de interesse para receber chips de celular dentro do Projeto "Alunos Conectados"- RNP/MEC e
Empréstimo de Computadores oferecido pelo IFSP - Câmpus São Paulo Pirituba, de 17 de março de 2021.

São Paulo, 07 de abril de 2021.

O DIRETOR GERAL DO CÂMPUS SÃO PAULO PIRITUBA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições legais, publica o Resultado Preliminar da Chamada Pública para Manifestação de interesse para receber chips de
celular dentro do Projeto "Alunos Conectados"- RNP/MEC e Emprés mo de Computadores oferecido pelo IFSP - Câmpus São Paulo
Pirituba de 17 de março de 2021, conforme abaixo:

RESULTADO PRELIMINAR DO CHIP:
MATRÍCULA

CPF

INSCRIÇÃO

indeferida
PROEJA

***.256.853-**

PROEJA

***.416.612-**

deferida

PT3001776 ***.693.278-**

deferida

PT300922X ***.620.379-** indeferida
PT3010023 ***.527.098-**

deferida

PT3012468 ***.420.238-**

deferida

indeferida

MOTIVO INDEFERIMENTO

OBSERVAÇÃO

item 3 da Chamada Pública

preencher, assinar
adequadamente e enviar
o Anexo I - Termo de
Autodeclaração

item 1 da Chamada Pública

item 3 da Chamada Pública

preencher, assinar
adequadamente e enviar
o Anexo I - Termo de
Autodeclaração

item 3 da Chamada Pública

preencher, assinar
adequadamente e enviar
o Anexo I - Termo de
Autodeclaração

item 3 da Chamada Pública

preencher, assinar
adequadamente e enviar
o Anexo I - Termo de
Autodeclaração

PT3012697 ***.414.028-**
PT3012697 ***.414.028-**

deferida

PT3013294 ***.913.648-**

deferida

PT3013405 ***.189.758.-**

deferida

indeferida
PT3014177 ***.553.438-**

indeferida
PT3014291 ***.803.848-**

RESULTADO PRELIMINAR DO EMPRÉSTIMO DE COMPUTADORES:

MATRÍCULA

CPF

INSCRIÇÃO

MOTIVO DO INDEFERIMENTO 1

MOTIVO DO
INDEFERIMENTO 2

***.416.612-**

Respondeu no formulário de inscrição
que possui recursos e/ou serviços que
indeferida
lhe possibilitem acesso à
computadores.

PROEJA

***.256.853-**

Respondeu no formulário de inscrição
que possui recursos e/ou serviços que Não preencheu o Anexo I indeferida
Termo de Autodeclaração
lhe possibilitem acesso à
computadores.

PROEJA

***.905.008-**

deferida

PROEJA

PT3009882 ***.825.978-**

Respondeu no formulário de inscrição
Não assinou corretamente
que possui recursos e/ou serviços que
o Anexo I - Termo de
indeferida
lhe possibilitem acesso à
Autodeclaração
computadores.

PT3006794 ***.424.748-**

deferida

PT3007928 ***.028.508-**

Respondeu no formulário de inscrição
Não assinou corretamente
que possui recursos e/ou serviços que
o Anexo I - Termo de
indeferida
lhe possibilitem acesso à
Autodeclaração
computadores.

PT3009114 ***.514.848-**

deferida

PT300922x ***.620.378-**

Respondeu no formulário de inscrição
que possui recursos e/ou serviços que
indeferida
lhe possibilitem acesso à
computadores.

PT3012115 ***.473.378-**

indeferida

PT3012298 ***.856.708-**

deferida

PT301231X ***.637.068-**

deferida

PT3012697 ***.414.028-**

deferida

PT3012859 ***.495.288-**

deferida

PT301357X ***.850.618-**

deferida

PT3013691 ***.872.828-**

deferida

PT3014274 ***.641.028-**

Não assinalou item sem acesso a
indeferida computadores no Anexo I - Termo de
Autodeclaração

PT3014291 ***.803.848-**

Respondeu no formulário de inscrição
que possui recursos e/ou serviços que Não enviou o Anexo I indeferida
Termo de Autodeclaração
lhe possibilitem acesso à
computadores.

PT3014738 ***.110.008-**

indeferida

Não assinou corretamente o Anexo I Termo de Autodeclaração

Não preencheu corretamente no
Anexo I - Termo de Autodeclaração

Informa que os estudantes poderão interpor Recurso quanto ao Resultado Preliminar nos dias 8 e 9 de abril de 2021, através do Anexo VI
- Formulário de Recurso e enviar para o e-mail da csp.ptb@ifsp.edu.br e incluir, caso seja necessário, também o Anexo I - Termo de
Autodeclaração, preenchido e assinado adequadamente, conforme item 5 da Chamada Pública para Manifestação de interesse para
receber chips de celular dentro do Projeto "Alunos Conectados"- RNP/MEC e Emprés mo de Computadores oferecido pelo IFSP - Câmpus
São Paulo Pirituba de 17 de março de 2021, publicado no site www.ptb.ifsp.edu.br.
De acordo com o calendário a ser divulgado, ocorrerá a entrega dos chips aos alunos que o solicitaram.

E quanto ao Emprés mo de Computadores, a concessão dos equipamentos será conforme disponibilidade de máquinas e condições de
acesso. A re rada do computador obedecerá as medidas de restrições sanitárias e se dará a tulo de emprés mo, sendo para uso
exclusivo do aluno, comprometendo a mantê-lo em perfeito estado de conservação.
A direção do câmpus por meio da Coordenadoria de Tecnologia de Informação organizará o empréstimo dos computadores.

FRANCISCO MANOEL FILHO

ANEXO VI - FORMULÁRIO DE RECURSO
(para ser utilizado apenas após o resultado final, caso o aluno não concorde com o resultado e queira recorrer)
Eu,__________________________________________________________________________,
email ____________________________________, portador do RG nº ________________ e CPF ____________________ , aluno do curso
________________________________________ do Ins tuto Federal de São Paulo, inscrito na Chamada Pública para Manifestação de
interesse para receber chips de celular dentro do Projeto "Alunos Conectados"- RNP/MEC e Emprés mo de Computadores oferecido pelo
IFSP - Câmpus São Paulo Pirituba de 17 de março de 2021, interponho recurso junto à Coordenadoria Sociopedagógica contra o resultado
preliminar da Chamada Pública para Manifestação de interesse para receber chips de celular dentro do Projeto "Alunos Conectados"RNP/MEC e Emprés mo de Computadores oferecido pelo IFSP. Assim, expresso abaixo a JUSTIFICATIVA por escrito, para revisão do
resultado e anexo os respectivos documentos comprobatórios das informações prestadas.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Você possui recursos e/ou serviços que lhe possibilitem acesso à computadores para acompanhamento das a vidades acadêmicas de
forma não presencial?
( ) sim
( ) não
___________________________, _____ de_______________ de 2021.

____________________________ ______________________________
Assinatura do(a) estudante
Assinatura do(a) responsável legal
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