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OFÍCIO CIRCULAR Nº 32/2020/DAEST - PROGESP/UFAM
M anaus, 25 de junho de 2020.

Assunt o: Not a de esclareciment o

O Departamento de Assistência Estudantil (DAEST) vem a público informar que, em virtude de
falha operacional (humana), ocorrida no dia 21 de maio de 2020, no período de 00h00 e 11h45,
a qual afetou 07 (sete) estudantes (identificados através do chamado CTIC 11770) através da
inativação equivocada de recursos interpostos, operada pelo Centro de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CTIC). Desta forma a Comissão de Recurso da Assistência
Estudantil procederá a pedido do DAEST a análise dos recursos (reativados), destes 07 (sete)
candidatos, de maneira extemporânea para que os mesmo não sejam prejudicados.
Aclara-se que não houve interposição recursal fora dos prazos dispostos para tal nos
instrumentos editalícios e, ainda, que identificado erro é dever da Administração Pública agir
para corrigi-lo imediatamente, desta feita, a avaliação extemporânea dar-se-á somente de
modo a garantir a isonomia entre os candidatos aos auxílios.
Ressalta-se que o(s) cronograma(s) do(s) edital (is) de Assistência Estudantil (Campus
Manaus), bem como o prazo de divulgação de seu resultado final permanecem inalterados.

Respeit osament e,

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Padilla, Diretor em
exercício, em 25/06/2020, às 15:09, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Larissa T orbey Pereira,
Assistente em Administração, em 25/06/2020, às 15:12, conforme
horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0231451 e o código CRC FA39B3EA.

Avenida General Rodrigo Oct ávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universit ário
Senador Art hur Virgílio Filho, Prédio Administ rat ivo da Reit oria (Térreo), Set or
Nort e - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 1795 ou 99122-8231
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