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EDITAL SEAD Nº 41, DE 15 DE JUNHO DE 2020

ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DE TUTOR A DISTÂNCIA PARA O CURSO
DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio
do Secretário Especial de Educação a Distância, com base na Seleção SEAD nº 34, de 11 de
maio de 2020, torna pública a análise das inscrições Processo Sele�vo de Tutor a Distância
para atuar no Curso de Especialização em Gestão em Segurança Pública.

 

1. Análise do currículo, conforme o parecer da comissão (1994663):

NOME COMPLETO SITUAÇÃO RESUMO DO INDEFERIMENTO
Gleiton Candido de Souza DEFERIDO  

João Paulo Muniz Marin INDEFERIDO
O candidato não comprovou ser

graduado em direito (item 4.2, i, e
7.1, letra f).

João Ricardo Ferrer INDEFERIDO

O candidato não comprovou residir
no município de Campo Grande/MS
(item 4.1, letra e, e item 7.1, letra i)

nem que possui pós-graduação
stricto sensu (item 4.2, i e 7.1, letra

g)
Jorge Luiz de Oliveira da

Silva DEFERIDO  

Lidiane de Brito Curto INDEFERIDO

A candidata não apresentou
documento de iden�ficação e CPF
(item 7.1, 'b' e 'c') nem comprovou
experiência mínima de seis meses
na função de tutor, professor tutor
ou professor formador (item 7.1, h)

Marco Antônio Rodrigues INDEFERIDO

O candidato não comprovou a
experiência de ao menos um ano
no magistério do ensino básico ou

superior (item 7.1, letra g)

Renata Pereira Nocera INDEFERIDO

A candidata não comprovou a
experiência de ao menos um ano
no magistério do ensino básico ou

superior (item 7.1, letra g) nem
experiência mínima de seis meses
na função de tutor, professor tutor
ou professor formador (item 7.1, h)

Thays Baniski Teixeira INDEFERIDO A candidata não apresentou
formação em pós-graduação

stricto sensu (item 4.2, i), não
apresentou experiência de pelo

menos um ano como professora do
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ensino básico ou superior (item 7.1,
g), nem experiência de pelo menos

seis meses na função de tutor,
professor tutor ou professor

formador (item 7.1, h)

Yan Marcel Rodrigues
Araújo INDEFERIDO

O formulário de inscrição do
candidato indica inscrição para

outro processo sele�vo (item 7.1,
letra a), além disso, o candidato

não comprova graduação em
direito, não comprova possuir pós-
graduação stricto sensu (item 4.2, i)

nem possuir pelo menos seis
meses na função de tutor, professor
tutor ou professor formador (item

7.1, h)

 

2. Eventuais recursos devem ser apresentados conforme o edital de abertura da seleção.

 

Hercules da Costa Sandim,

Secretário Especial - SEAD.

 

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Secretário(a), em 15/06/2020, às 15:50, 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 1994802 e o código CRC AC4E4FCA.

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 1994802

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

