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EDITAL AGEAD Nº 46, DE 29 DE JULHO DE 2022.

ANÁLISE DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS DA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

 

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 31, de
21 de junho de 2022, torna pública a análise de inscrições do Processo Sele�vo de
contratação de Apoio Pedagógico para Cursos UAB para compor a Equipe Mul�disciplinar.

 

1. Análise de inscrições, conforme o parecer da comissão (3438188):

NOME COMPLETO SITUAÇÃO RESUMO DO INDEFERIMENTO
Ana Carolina Pontes Costa DEFERIDO  

Jorge Luis D' Ávila INDEFERIDO

Não apresentou diploma de graduação na
área da Educação ou em áreas afins. De

acordo com a Tabela de Áreas do
conhecimento do CNPq, Educação Física (área
de conhecimento dos diplomas apresentados)
está dentro da grande área do conhecimento
de "Ciências da Saúde", enquanto Educação

está dentro da grande área do conhecimento
de "Ciências Humanas" (item 4.1, letra 'a' c/c
item 7.1, letra 'a'). Também não comprovou

ter experiência comprovada em Coordenação
de tutoria (item 4.1, letra 'g' c/c item 7.1, letra

'd').

Lemuel de Faria Diniz INDEFERIDO

Não apresentou diploma de graduação,
mestrado e doutorado na área da Educação

ou em áreas afins. De acordo com a Tabela de
Áreas do conhecimento do CNPq, Letras (área
de conhecimento dos diplomas apresentados)
está dentro da grande área do conhecimento

de "Linguís�ca, Letras e Artes", enquanto
Educação está dentro da grande área do

conhecimento de "Ciências Humanas" (item
4.1, letras 'a' e 'b' c/c item 7.1, letra

'a').Também não comprovou ter experiência
comprovada em Coordenação de tutoria (item

4.1, letra 'g' c/c item 7.1, letra 'd').
Magno Pinheiro de Almeida INDEFERIDO Não apresentou diploma de graduação,

mestrado e doutorado na área da Educação
ou em áreas afins. De acordo com a Tabela de
Áreas do conhecimento do CNPq, Letras (área
de conhecimento dos diplomas apresentados)
está dentro da grande área do conhecimento

de "Linguís�ca, Letras e Artes", enquanto
Educação está dentro da grande área do
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conhecimento de "Ciências Humanas" (item
4.1, letras 'a' e 'b' c/c item 7.1, letra

'a').Também não comprovou ter experiência
comprovada em Coordenação de tutoria (item

4.1, letra 'g' c/c item 7.1, letra 'd').

Márcia Maria dos Santos
Bortolocci Espejo INDEFERIDO

Não apresentou diploma de graduação,
mestrado e doutorado na área da Educação

ou em áreas afins. De acordo com a Tabela de
Áreas do conhecimento do CNPq, Ciências

Contáveis e Administração (área de
conhecimento dos diplomas apresentados)

está dentro da grande área do conhecimento
de " Ciências Sociais Aplicadas", enquanto
Educação está dentro da grande área do

conhecimento de "Ciências Humanas" (item
4.1, letras 'a' e 'b' c/c item 7.1, letra

'a').Também não comprovou ter experiência
comprovada em Coordenação de tutoria (item

4.1, letra 'g' c/c item 7.1, letra 'd').

Robert Armando Espejo INDEFERIDO

Não apresentou diploma de graduação,
mestrado e doutorado na área da Educação

ou em áreas afins. De acordo com a Tabela de
Áreas do conhecimento do CNPq, Ciências

Contáveis (área de conhecimento dos
diplomas apresentados) está dentro da

grande área do conhecimento de " Ciências
Sociais Aplicadas", enquanto Educação está
dentro da grande área do conhecimento de
"Ciências Humanas" (item 4.1, letras 'a' e 'b'

c/c item 7.1, letra 'a').Também não
comprovou ter experiência comprovada em

Coordenação de tutoria (item 4.1, letra 'g' c/c
item 7.1, letra 'd').

 

 

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.

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Diretor(a), em 29/07/2022, às 09:17, 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 3440110 e o código CRC 88FD8BC7.

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
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AGÊNCIA DE EDUCAÇÃO DIGITAL E A DISTÂNCIA 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67) 3345-7218 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000667/2022-63 SEI nº 3440110


