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EDITAL 28/2018 – FORMAÇÃO DE TUTORES PARA EAD 

SITUAÇÃO DA ANÁLISE DOS RECURSOS

NOME COMPLETO SITUAÇÃO DO RECURSO

SILVANI DE JESUS NERES

INDEFERIDA – A seleção do curso “FORMAÇÃO DE 
TUTORES PARA EAD” seguiu as condições dispostas 
no edital 28/2018 que previa a oferta de 40 vagas e 
classificação dos candidatos via sorteio eletrônico, com 
homologação da classificação após análise da 
documentação, conforme item 7 do edital. Os 
candidatos que não foram classificados dentro do 
número de vagas permanecem com status de 
suplência, podendo ser convocados caso haja uma 
nova oferta do curso durante a validade deste edital 
conforme item 8.3 do edital.

FRANCIELLY SIRTOLI GRIPA FIGUEREDO
INDEFERIDA – Não consta em nosso sistema 
documentação anexa inscrição da candidata. Não cabe 
envio de nova documentação na fase de recursos.

BRUNO AGUIAR MORAIS

INDEFERIDA – não trata-se de duplicidade e sim de 
candidatos homônimos, tendo em vista que pela 
averiguação dos dados preenchidos no fomulário 
inscrição, verificou-se que os dados pessoais (CPF e 
data de nascimento) são diversos.

ANA AMÉLIA ROCHA

INDEFERIDA – A seleção do curso “FORMAÇÃO DE 
TUTORES PARA EAD” seguiu as condições dispostas 
no edital 28/2018 que previa a oferta de 40 vagas e 
classificação dos candidatos via sorteio eletrônico, com 
homologação da classificação após análise da 
documentação, conforme item 7 do edital. Os 
candidatos que não foram classificados dentro do 
número de vagas permanecem com status de 
suplência, podendo ser convocados caso haja uma 
nova oferta do curso durante a validade deste edital 
conforme item 8.3 do edital.

EVELINE DA SILVA RODRIGUES

INDEFERIDA – As listagens são publicadas com os 
dados fornecidos pelos candidatos no ato da inscrição. 
Não consta o nome “EVELINE DA SILVA RODRIGUES” 
em nosso sistema.


