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EDITAL SEDFOR Nº 99, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

ANÁLISE DOS RECURSOS EM FACE DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS DO PROCESSO
SELETIVO DE TUTOR(A) A DISTÂNCIA PARA ATUAR NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM

ATENDIMENTO EDUCACIONAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio do 
Secretário Especial de Educação a Distância e Formação de Professores, no uso de suas
atribuições legais, e com base no EDITAL SEDFOR Nº 90, de 26 de novembro de 2018 e EDITAL
SEDFOR nº 96, de 14 de dezembro de 2018, torna pública a análise dos recursos em face das
inscrições deferidas e indeferidas do Processo Sele�vo de Tutor a Distância para atuar no Curso
de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional em Ambiente Hospitalar e
Domiciliar, oferecido na modalidade a distância pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
em parceria com a Secretaria de Educação Con�nuada, Alfabe�zação, Diversidade e Inclusão
(SECADI/MEC).

 

1. Análise dos recursos, conforme o parecer da comissão responsável (0947978):

Nome Completo Pedido Decisão e Análise Situação da
inscrição

Claudia Leão Nazarety Candidata alegou ter enviado
documentação completa.

Após análise da comissão foi
verificado que a candidata envio

o currículo, mas não enviou o
diploma de graduação exigido
no ato da inscrição no sistema

SIGPROJ.

Indeferida.

Ilanna Márnea Araújo Chagas Candidata alegou ter enviado
documentação completa.

Após análise da comissão foi
verificado o não envio da
documentação completa,

faltando iden�dade, CPF, �tulo,
quitação eleitoral e currículo

la�es.

Indeferida.

Jacson José Rosa da Silva Candidato alegou ter enviado
currículo la�es.

Após análise pela comissão foi
verificado o envio do currículo

la�es no SIGPROJ.
Deferido

Janaina Rodigues de Sousa Candidata alegou ter enviado
documentação completa.

Após análise da comissão foi
verificado a falta de

comprovação de experiência
docente, conforme item 7.1
alínea k) Comprovante de

experiência no magistério do
ensino básico ou superior;
sendo portanto necessária

comprovação para a inscrição.

Indeferida.

Rafael Simões Galvão

Candidato alegou que no edital
não há obrigatoriedade de

apresentar documentação de
experiência docente.

Após análise da comissão,
consta no edital no item 7.1
alínea k) Comprovante de

experiência no magistério do
ensino básico ou superior;
sendo portanto necessária

comprovação para a inscrição.

Indeferida.
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Rayane Bartolini Macedo Candidata alegou que no edital
não há obrigatoriedade de

apresentar documentação de
experiência docente, apenas há

a obrigatoriedade ter a
experiência exigida.

Após análise da comissão,
consta no edital no item 7.1
alínea k) Comprovante de

experiência no magistério do
ensino básico ou superior;
sendo portanto necessária

comprovação para a inscrição.

Indeferida.

Roberto Luís Dambros Candidato alegou ter enviado
documentação completa.

Após análise da comissão foi
verificado o não envio da
documentação completa,

faltando os documentos do item
7.1, alíneas b, c, d, f, i, l).

Indeferido

Suelaine Rocha
Candidata alegou ter feito

inscrição e a mesma não foi
homologada.

Após análise da comissão foi
verificado no SIGPROJ a falta de
cadastramento nesse processo

sele�vo.

Indeferida.

Tamara dos Santos
Candidata alegou ter feito

inscrição e a mesma não foi
homologada.

Após análise da comissão foi
verificado no SIGPROJ a falta de
cadastramento nesse processo

sele�vo.

Indeferida.

Tha�ana Gonçalves Ignacio Candidata alegou ter enviado
documentação completa

Após análise da comissão foi
verificado o envio da

comprovação de experiência
docente no SIGPROJ.

Deferida.

 

 

CRISTIANO COSTA ARGEMON VIEIRA

Secretário Especial de Educação a Distância e Formação de Professores

 

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Costa Argemon Vieira, Secretário(a),
em 17/12/2018, às 16:47, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0948184 e o código CRC 15055604.

 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.010039/2018-18 SEI nº 0948184
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