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EDITAL SEAD Nº 24, DE 12 DE JULHO DE 2019

ANÁLISE DE RECURSOS DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE
PROFESSORES FORMADORES PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UAB/UFMS

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio
do Secretário Especial de Educação a Distância, com base no Edital SEAD nº 19, de 12 de
junho de 2019, Edital SEAD nº 20, de 19 de junho de 2019, Edital SEAD nº 21, de 26 de junho
de 2019, e Edital SEAD nº 23, de 09 de julho de 2019, torna pública a Análise de recursos
apresentados em face das inscrições deferidas e indeferidas do Processo Sele�vo para
cadastro de Professores Formadores para atuação nos cursos de Graduação oferecidos na
modalidade a distância pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com a
Universidade Aberta do Brasil (UAB)

 

1. Análise dos recursos, conforme o parecer da comissão (1354558):

1.1 Pesquisa em Educação: 

NOME COMPLETO RECURSO ANÁLISE

Jakes Charles Andrade de
Figueiredo

O candidato alega que
apresentou a frente do diploma
de mestrado em educação, mas

acredita que por falha na internet
houve erro no envio do

documento.

Recurso indeferido. Conforme o edital de
abertura da seleção, apenas os

documentos enviados no ato da inscrição
podem ser considerados na análise. Assim,
conforme o item 6.2 (Para inscrever-se, o
candidato deverá anexar os documentos

indicados no Item 7.1 digitalizados em
formato PDF), 6.3 (As informações

prestadas no ato da inscrição serão de
responsabilidade exclusiva do candidato) e

6.5 (A UFMS não se responsabilizará por
falha ou falta de comunicação relacionada
a provedores externos quando do ato da
inscrição), a inscrição deve ser man�da

indeferida.

Juliana Vilela dos Santos Alvarez
Garcia

A candidata alega que houve erro
no sistema, uma vez que teria

anexado os documentos
necessários.

Recurso indeferido. Conforme o edital de
abertura da seleção, apenas os

documentos enviados no ato da inscrição
podem ser considerados na análise. Assim,
conforme o item 6.2 (Para inscrever-se, o
candidato deverá anexar os documentos

indicados no Item 7.1 digitalizados em
formato PDF), 6.3 (As informações

prestadas no ato da inscrição serão de
responsabilidade exclusiva do candidato) e

6.5 (A UFMS não se responsabilizará por
falha ou falta de comunicação relacionada
a provedores externos quando do ato da
inscrição), a inscrição deve ser man�da

indeferida.



12/07/2019 SEI/UFMS - 1355578 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1718570&infra_sistema… 2/2

Maria do Socorro Sales Felipe
Bezerra

A candidata alega que comprovou
o tempo mínimo exigido no

magistério do ensino superior,
conforme os documentos

apresentados por ela na inscrição
comprovam.

Recurso indeferido. Apesar de ter
comprovado que os documentos enviados

na inscrição comprovavam o tempo de
experiência no magistério do ensino
superior, não comprovou o envio de
comprovante de residência. Assim,

conforme o edital de abertura da seleção,
apenas os documentos enviados no ato da

inscrição podem ser considerados na
análise. Assim, conforme o item 6.2 (Para

inscrever-se, o candidato deverá anexar os
documentos indicados no Item 7.1

digitalizados em formato PDF), 6.3 (As
informações prestadas no ato da inscrição

serão de responsabilidade exclusiva do
candidato) e 6.5 (A UFMS não se

responsabilizará por falha ou falta de
comunicação relacionada a provedores
externos quando do ato da inscrição), a
inscrição deve ser man�da indeferida.

 

 

 

Hercules da Costa Sandim,

Secretário Especial - SEAD.

 

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Secretário(a), em 12/07/2019, às 13:57, 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 1355578 e o código CRC 7EEABFF2.
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