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Prezado Candidato e Prezada Candidata, 
 
Ao ver o seu resultado leve em consideração as seguintes informações: 
 
1) Candidatos Classificados são aqueles que estão com a inscrição e toda documentação correta. 
No resultado constam a/as bolsa/bolsas com que foi contemplado ou contemplada. 
 
2) Com a verba que recebemos para o ano e levando em consideração os alunos que ainda vão 
solicitar bolsa neste semestre e no próximo não foi possível atender a todos os pedidos 
realizados. Sendo assim, vocês irão notar que pelo menos um pedido foi atendido e não sendo 
possível conceder outra bolsa de valor mais alto, alguns alunos foram contemplados com a bolsa 
Didático (mesmo sem ter solicitado). Essa é uma forma para que praticamente todos os alunos 
tenham sido atendidos com duas bolsas. 
 
3) Candidatos Contemplados irão receber um e-mail com orientações e informações sobre o 
Programa de Assistência Estudantil e o pagamento das bolsas em breve, favor acompanhar seu e-
mail cadastrado. 
 
4) Alunos contemplados que ainda não tenham conta corrente aberta em próprio nome já devem 
providenciar a abertura. Isso pode ser em banco digital ou físico. No caso do físico, devem solicitar 
através do e-mail do PAE uma declaração do programa que é exigido pelo banco. 
 
5) Candidatos com documentação Pendente - responder ao e-mail já enviado já receberam um 
e-mail com a orientação para complementar a inscrição e devem atender à exigência até dia 
22/06/2022, através do próprio e-mail que foi recebido. Do contrário estará automaticamente 
eliminado do processo. 
 
6) Aqueles que com justificativa plausível desejem entrar com RECURSO, devem seguir as 
orientações do item 8.1 disposto em edital. 
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CPF Moradia Alimentação Transporte Didático Situação 

205.290.647-90   X   X Inscrito 

199.102.197-60   X    X  Inscrito 

134.470.957-50         Pendente – responder e-mail enviado 

170.853.727-96         Pendente – responder e-mail enviado 

195.692.777-85         Pendente – responder e-mail enviado 

066.265.417.06         Pendente – responder e-mail enviado 

201.403.517-28    X    X Inscrito 

.062.944.507-99         Pendente – responder e-mail enviado 

705.873.614-02  X     X  Inscrito 

 

 

20 de junho 2022 

Comitê Gestor Local do PAE 

IFRJ - CVR 


