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Análise dos Recursos interpostos referente ao resultado da apresentação do diploma e histórico
escolar

1. Resultado dos recursos interpostos referente ao resultado da apresentação do diploma e histórico
escolar.

NOME DATA DE
NASCIMENTO SITUAÇÃO MOTIVO

ARISTELA VIEIRA DE SOUSA 05/11/1996 INDEFERIDO

Conforme o descrito no parágrafo único do item
5.2, somente nos casos em que o histórico não
apresentar o CRA, o cálculo será realizado
através da média simples das notas das
disciplinas cursadas.

BEATTRIZ DE MORAIS SANTOS 04/10/1995 INDEFERIDO Não foi formulado nenhum pedido de revisão.

CARLA SILVA DE ANDRADE 09/02/1996 INDEFERIDO

No Resultado Preliminar foram mostrados os
CRAs com valores arredondados em até duas
casas decimais. A discrepância notada se deu por
conta de diferença de valores na casa
centesimal. O CRA do resultado final terá seu
valor constando três casas decimais.

CAROLINE SANTIAGO JACINTO 28/12/1988 INDEFERIDO

Conforme o descrito no subitem 5.2.1, os
candidatos convocados para entrega da
documentação comprobatória da 1º etapa deste
processo seletivo, que não comparecerem para
realização desta fase, estarão automaticamente
eliminados.
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ELANNE CRISTINA GARCIA DA COSTA FÉLIX 08/06/1982 INDEFERIDO

Não foram consideradas as notas da primeira
instituição de ensino quando foi gerado o CRA na
instituição de conclusão. Assim, foi realizada a
média simples considerando as notas das
disciplinas cursadas nas duas instituições de
ensino.

HUGO GOMES SANTOS 06/03/1995 INDEFERIDO

No anexo I do edital de abertura foi divulgado o
cronograma do Processo Seletivo, constando
todas as atividades e suas respectivas datas de
realização.

LUCILEIDE DE JESUS FERREIRA 04/06/1969 INDEFERIDO

O CRA informado no edital de Resultado
preliminar da etapa de apresentação do diploma
e histórico escolar confere com os documentos
apresentados.

MARCOS DE LUCAS 12/05/1978 INDEFERIDO Não foi formulado nenhum pedido de revisão.

POLLYANNA DE SOUZA CARVALHO 15/08/1996 INDEFERIDO

Conforme o descrito no item 5.2 e subitem 5.2.1,
todos os candidatos serão convocados para
entrega da documentação comprobatória da 1º
etapa do processo seletivo, e os que não
comparecerem para realização desta fase,
estarão automaticamente eliminados.

POLYANA MACIEL DOS REIS 20/11/1997 INDEFERIDO

Conforme o descrito no item 5.2 e subitem 5.2.1,
todos os candidatos serão convocados para
entrega da documentação comprobatória da 1º
etapa do processo seletivo, e os que não
comparecerem para realização desta fase,
estarão automaticamente eliminados.
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THIAGO HENRIQUE DE FREITAS BRAGA 26/02/1995 DEFERIDO ---

VANESSA CRISTINA DA SILVA JORGE 02/03/1981 INDEFERIDO

Conforme o descrito no parágrafo único do item
5.2, somente nos casos em que o histórico não
apresentar o CRA, o cálculo será realizado
através da média simples das notas das
disciplinas cursadas.

Em 03 de março de 2021.


