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EDITAL SEAD Nº 10, DE 17 DE JANEIRO DE 2020

ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DA ANÁLISE DE CURRÍCULO DO PROCESSO
SELETIVO DE TUTOR PRESENCIAL PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA DA

UFMS/UAB

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio
do Secretário Especial em exercício de Educação a Distância, com base no Edital SEAD nº 34,
de 18 de novembro de 2019, Edital SEAD nº 02, de 07 de janeiro de 2020, e Edital SEAD Nº 07,
de 14 de janeiro de 2020, torna pública a análise dos recursos interpostos em face da análise
de currículo do Processo Sele�vo de Tutor Presencial para atuar no Curso de Graduação a
Distância da UFMS/UAB .

 

1. Análise dos recursos, conforme o parecer da comissão (1742757):

1.1. Educação Física:

a) São Gabriel do Oeste

RECURSO DECISÃO

A comissão recebeu recurso anônimo, em
face ao deferimento da inscrição do
candidato Felipe Luiz de Souza Rosa,

alegando que ele não residiria no município
da vaga, conforme a exigência do Edital
(item 4.1, e). Segundo informações do

recurso o candidato residiria na cidade de
Rio Verde - MS, mo�vo pelo qual ele não

deveria ter sido aceito no edital.

Indeferimento do recurso. A função da
comissão de seleção é analisar os documentos
que são apresentados pelos candidatos. Nesse
sen�do, o candidato Felipe Luiz de Souza Rosa,

apresentou comprovante de residência e
declaração de residência do município de São
Gabriel do Oeste, que está disponível na SEAD

para consulta, mo�vo pelo qual sua inscrição foi
aceita e será man�da nesse momento. Além
disso, considerando que o recurso se trata do

deferimento da inscrição do candidato, o
momento adequado para sua apresentação
deveria ter sido no período recursal anterior,

uma vez que este período estava aberto para os
recursos em face das pontuações dos currículos.

 

 

Douglas Nantes Gualberto,

Secretário Especial em exercício - SEAD.

Documento assinado eletronicamente por Douglas Nantes Gualberto,
Secretário(a) em exercício, em 17/01/2020, às 13:20, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


17/01/2020 SEI/UFMS - 1742955 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2173353&infra_sistema… 2/2

h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1742955 e o código CRC 0C787C9F.

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 1742955
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