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EDITAL SEAD Nº 05, DE 10 DE JANEIRO DE 2020

ANÁLISE DOS RECURSOS APRESENTADOS EM FACE DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E
INDEFERIDAS DO PROCESSO SELETIVO DE TUTOR A DISTÂNCIA PARA OS CURSOS DE

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFMS/UAB

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio
da Secretária Especial em exercício de Educação a Distância, com base no Edital SEAD nº 35,
de 18 de novembro de 2019, e Edital SEAD nº 03, de 07 de janeiro de 2020, torna pública a
análise dos recursos apresentados em face das inscrições deferidas e indeferidas do
Processo Sele�vo de Tutor a Distância para atuar no Curso de Graduação a Distância da
UFMS/UAB .

 

1. Análise dos recursos, conforme o parecer da comissão (1732517):

1.1. Administração Pública:

NOME COMPLETO PEDIDO DECISÃO

Marcos Gustavo Torres
Ba�sta

O candidato alega que
apresentou documentos

que comprovam a
experiência de

magistério no Ensino
Superior.

Man�do o indeferimento. Apesar do
candidato ter comprovado experiência

como tutor, esta não é considerada
experiência como docente do

magistério do ensino superior, de
modo que o candidato deixou de

comprovar a exigência do item 4.1, a,
do Edital.

Priscila Cintra Zangirolami

A candidata alega que a
sua CTPS comprova a

experiência de
magistério no Ensino

Superior.

Man�do o indeferimento. A CTPS da
candidata indica a função de

"Professor Tutor a Distância", o que
comprova a experiência como tutor,
mas não configura experiência como

docente do magistério superior. ( item
4.1, a, do Edital)

 

1.2. Pedagogia:

NOME COMPLETO PEDIDO DECISÃO

Josefa dos Santos Silva

A candidata alega que
ocorreu falha no

sistema que não salvou
o documento

comprobatório.

Man�do o indeferimento. Os
documentos comprobatórios devem

ser inseridos no momento da inscrição
e é responsabilidade do candidato

verificar se a inscrição atendeu a todos
os requisitos (itens 6.2, 6.5, 6.6, 6.7 e

7.1 do Edital).

 

1.3. Outras inscrições sem especificação:
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NOME COMPLETO PEDIDO DECISÃO

Victor Hugo Naglis Vieira

O candidato alega que
fez inscrição para as

vagas de Letras e
Pedagogia, mas que o
nome não constou na
lista de deferidos ou

indeferidos de
nenhuma disciplina. 

O candidato efe�vamente realizou a
inscrição, mo�vo pelo qual sua

inscrição será analisada. Conforme os
item 3.3 do Edital "No ato da

inscrição, o candidato deverá optar
por uma das disciplinas descritas no
ANEXO I", como o candidato indicou

mais de uma vaga a que desejava
concorrer, sua inscrição deve ser

indeferida. 

 

 

 

Daiani Damm Tone�o Riedner,

Secretária Especial em exercício - SEAD.

Documento assinado eletronicamente por Daiani Damm Tone�o Riedner,
Secretário(a) em exercício, em 10/01/2020, às 13:19, 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 1732793 e o código CRC 057FFDD0.

SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Av Costa e Silva, s/nº  - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.010039/2018-18 SEI nº 1732793
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