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EDITAL AGEAD Nº 65, 24 DE MAIO DE 2021
ANÁLISE DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA OFERTA DE
CURSOS MENSAIS E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio do
Diretor da Agência de Educação Digital e a Distância, com base no Edital AGEAD nº 62/2021,
de 19 de maio de 2021, torna pública a análise de inscrições do Processo Sele vo de
Professor Pesquisador para a produção de material didá co instrucional e consequente
ofertas mensais de cursos ins tucionais na modalidade a distância

1. Análise de inscrições, conforme parecer da comissão (2587467):
NOME COMPLETO

SITUAÇÃO

Jaqueline Ap. M.
Zarbato

INDEFERIDO

Rogério Vicente
Ferreira

INDEFERIDO

Teodorico Alves
Sobrinho

DEFERIDO

RESUMO DO INDEFERIMENTO
A candidata não comprovou possuir
"orientação de tese de doutorado
concluída (item 4, letra g), nem
comprovou "ter realizado curso de
atualização na temá ca de metodologia
cien ﬁca nos úl mos 3 anos" (item 4,
letra j).
O candidato não comprovou possuir
"orientação de tese de doutorado
concluída (item 4, letra g), nem
comprovou "ter realizado curso de
atualização na temá ca de metodologia
cien ﬁca nos úl mos 3 anos" (item 4,
letra j).

2. Eventuais recursos devem ser apresentados conforme o edital de abertura da seleção, não
sendo aceito 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,
Diretor - AGEAD/RTR.
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Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Diretor(a), em 24/05/2021, às 13:06, 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 2587952 e o código CRC 0CB316B5.

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

Referência: Processo nº 23104.013499/2021-95
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