15/12/2020

SEI/UFMS - 2312262 - Edital

EDITAL SEAD Nº 181, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA ATUAR NO CURSO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
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 165, de 29 de
outubro de 2020, e Edital SEAD nº 176, de 30 de novembro de 2020, torna pública a análise das
inscrições do Processo Sele vo de Professores para atuação no Curso Superior de Tecnologia
em Educação e Processos de Trabalho: Alimentação Escolar.
1. Análise das inscrições, conforme o parecer da comissão (2311798):
1.1 Educação e Trabalho Como Princípio Educa vo:
NOME COMPLETO SITUAÇÃO
Rafael Rossi
DEFERIDO

1.2 Não veram inscritos para a disciplina Fundamentos Filosóﬁcos e Históricos da Educação.
1.3 Língua Portuguesa: leitura, escrita e interação:
NOME COMPLETO
SITUAÇÃO
Monica Alvarez Gomes DEFERIDO
Thyago José da Cruz DEFERIDO

1.4 Planejamento Educacional, Licitação e Processos de Trabalho em Alimentação Escolar:
NOME COMPLETO
Wesley Caio da Silva da
Mata

SITUAÇÃO
INDEFERIDO

RESUMO DO INDEFERIMENTO
Não comprovou ser graduado e possuir
mestrado ou doutorado em nutrição ou área
aﬁm (item 7.1, letras f e g c/c item 4.2, letra d);
não comprovou experiência mínima de um ano
no magistério do ensino superior (item 7.1,
letra h c/c item 4.1, letra a); não comprovou ter
ministrado ao menos uma disciplina ou
módulo a distância em cursos de graduação ou
especialização (item 7.1, letra j c/c item 4.1,
letra c); não comprovou possuir experiência
docente comprovada na área de conhecimento
da disciplina (item 7.1, letra j c/c item 4.1, letra
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e); e não comprovou ser er professor efe vo
da UFMS (item 7.1, letra j c/c item 4.1, letra f).

1.5 Psicologia e Educação:
NOME COMPLETO

Simone Araújo da Silva

SITUAÇÃO

RESUMO DO INDEFERIMENTO
Não comprovou ser professora efe va da
UFMS (possui vínculo temporário com a
ins tuição, como professora subs tuta - item
7.1, letra j c/c item 4.1, letra f); nem
INDEFERIDO
comprovou ter ministrado ao menos uma
disciplina ou módulo a distância em cursos
de graduação ou especialização (comprovou
a experiência apenas como tutora - item 7.1,
letra c).

1.6 Teorias da Administração e Educação:
NOME COMPLETO

Ka anny Gomes Santana
Es val

Vitor Cardoso da Silveira
Yasmin Gomes Casagranda

SITUAÇÃO

RESUMO DO INDEFERIMENTO
Não comprovou residir no município de
Campo Grande (item 7.1, letra d, c/c item
4.1, letra d); não comprovou ter ministrado
ao menos uma disciplina ou módulo a
INDEFERIDO
distância em cursos de graduação ou
especialização (item 7.1. letra j c/c item 4.1,
letra c); e não comprovou ser professor
efe vo da UFMS (item 7.1, letra j, c/c item
4.1, letra f).
Não comprovou ter ministrado ao menos
uma disciplina ou módulo a distância em
INDEFERIDO
cursos de graduação ou especialização (item
7.1. letra j c/c item 4.1, letra c).
DEFERIDO

2. Eventuais recursos devem ser apresentados conforme o edital de abertura e os prazos do
edital de prorrogação do cronograma, não sendo aceitos o envio de novos documentos, nos
termos do item 12.3 do edital de abertura (O candidato não poderá apresentar novos documentos
nos recursos apresentados em face da análise de inscrição e currículo, sendo que a análise levará
em consideração apenas os documentos apresentados na inscrição).

Hercules da Costa Sandim,
Secretária Especial – SEAD.

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Secretário(a), em 15/12/2020, às 10:23, conforme horário oﬁcial de Mato
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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 2312262 e o código CRC AE73D381.

SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
Fone:
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
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