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SITUAÇÃO DO RECURSO

ADOLPHO LUZORIO CALEGARIO ES06EDU01

INDEFERIDO – Candidato enviou certificado de
pós-graduação em Matemática Financeira e
Gestão de Agronegócios, não cumprindo o

requisito da vaga concorrida. 

ADRIANA CANAL DAS VIRGENS VIX08EDU INDEFERIDO – Não foi enviado o requerimento
de matricula no ato da inscrição.

AIDRAN DE JESUS TYBEL ES03INF

INDEFERIDO – Conforme a alínea “i” do item 6.3
do edital o candidato deve apresentar

comprovante de atuação como docente por um
ano, este requisito é necessário e exigido pela
Capes para ser feito a vinculação do bolsista,
através da Portaria CAPES nº 183, de 21 de

outubro de 2016

AIDRAN DE JESUS TYBEL ES03INF
INDEFERIDO – Candidato comprovou apenas 9
meses de atividades como docente, assim não

atendeu a alínea “i” do item 6.3 do edital. 

ALESSADRO POLETO OLIVEIRA ES12GE1 DEFERIDO

ALESSANDRA MATIELO
COSTALONGA

ES12GE1

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

ALEXSANDRO LOPES SOUZA VIX08EDU

INDEFERIDO – Conforme discriminado no
Requisito Específico da vaga VIXEDU08, o
candidato deve possuir LICENCIATURA em

qualquer área, e o candidato enviou diploma com
formação em BACHARELADO. Ademais, o

certificado de pós-graduação anexado não deixa
clara se a ESPECIALIZAÇÃO realizada se trata

de uma Pós-graduação LATO SENSU

ANA AMÉLIA FERNANDES
BORGES OLIVEIRA NORTE08EDU

INDEFERIDO – Conforme a alínea “i” do item 6.3
do edital o candidato deve apresentar

comprovante de atuação como docente, este
requisito é necessário e exigido pela Capes para

ser feito a vinculação do bolsista, através da
Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de

2016

ANA AMÉLIA ROCHA ES03EDU02 INDEFERIDO – Conforme a alínea “i” do item 6.3
do edital o candidato deve apresentar

comprovante de atuação como docente por um
ano, este requisito é necessário e exigido pela
Capes para ser feito a vinculação do bolsista,
através da Portaria CAPES nº 183, de 21 de



outubro de 2016

ANA PAULA CARDOSO DOS
SANTOS TAVARES

ES03GLP

INDEFERIDO – Candidato apresentou apenas
uma Pós-graduação Lato Sensu, a mesma foi
utilizada para preencher o requisito da vaga

concorrida. Conforme item 8.1 do edital Para a
Prova de Títulos, o candidato deverá verificar o
ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO e anexar a

documentação. Só serão pontuados os
documentos constantes no ANEXO III, diferentes
dos já solicitados no requisito mínimo do ANEXO

II – QUADRO DE VAGAS.

ANDRESSA SANTOS TAKAO ES06GLP
INDEFERIDO – Candidato não apresentou

certificado de pós-graduação lato sensu na área
de informática

ANGELA SILVIA NAKAMURA
APOCALYPSE

ES06GLP DEFERIDO

ANTONIO LUIZ SANTANA ES06EDU01

DEFERIDO – Entretanto não aumentou como o
candidato deseja, foi enviado apenas um

certificado de Pós-Graduação Lato Sensu que foi
utilizada para cumprir o pré-requisito da vaga

escolhida

BERNARDINO NEVES JÚNIOR ES12GE1

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

BRIANE COSTA DE OLIVEIRA
GUAITOLINI

NORTE09PED

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

CARLA BITTENCOURT FELÍCIO
ZANETTE

ES12HUM DEFERIDO

CELI LUIZ FRANÇA ALAGOANO SUL04EDU
INDEFERIDO – Candidato não apresentou, no
ato da inscrição, os documentos exigidos na

alíneas “i”, “j” e “l” do item 6.3 do edital

CIDIMAR ANDREATTA ES06EDU01

INDEFERIDO – Candidato apresentou apenas
uma Pós-graduação Lato Sensu, a mesma foi
utilizada para preencher o requisito da vaga

concorrida. Conforme item 8.1 do edital Para a
Prova de Títulos, o candidato deverá verificar o
ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO e anexar a

documentação. Só serão pontuados os
documentos constantes no ANEXO III, diferentes
dos já solicitados no requisito mínimo do ANEXO

II – QUADRO DE VAGAS.

CIRLANE MARA NATAL ES12GE1 DEFERIDO

DAILLANE DOS SANTOS AVELAR ES06GLP DEFERIDO

DANIELLI PEREIRA DA SILVA
BRAGUNCI

ES12GE2

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

DIOGENES VELASQUE SILVA SUL08EDU DEFERIDO



EDEVALDO SILVA SANTOS ES08EX

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

EDILMA DIAS PEREIRA ES06EDU01
INDEFERIDO – Candidato não atendeu a alínea
“b” do item 6.3 do edital, não enviou o documento

de Cadastro de Pessoa Física.

EDSON MARQUES DE OLIVEIRA
JUNIOR

NORTE08EDU

INDEFERIDO – Certificado de pós-graduação
não informa se é latu sensu e também não veio
acompanhada do histórico conforme exigido na
alínea “h” do item 6.3 do edital – Certificado de

Pós-graduação Lato Sensu e histórico, obtido em
instituição reconhecida pelo MEC, devidamente

convalidado quando for estrangeiro (frente e
verso), de acordo com a vaga pleiteada e

conforme apresentado na coluna Requisitos
específicos do ANEXO II – QUADRO DE VAGAS.

EINSTEIN OLIVEIRA DE SOUZA ES12GE1 DEFERIDO

ELIZABETH KELLER COELHO
GONÇALVES

SUL08EDU

INDEFERIDO – Candidato enviou apenas um
certificado de conclusão de Pós Graduação Latu

Sensu, este certificado foi utilizado para cumprir o
pré-requisito.

ELIZETE FERREIRA DOS
SANTOS

NORTE09PED

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

EMERSON CLAYTON DO
NASCIMENTO MIRANDA

ES06EDU01 DEFERIDO

ENÉIAS THADEU TERGOLINO NORTE01INF

INDEFERIDO – Candidato não enviou ANEXO V
- REQUERIMENTO DE MATRICULA, assim não

atendendo a alínea “l” do item 6.3 do edital -
Requerimento de matrícula (ANEXO V),

devidamente preenchido e assinado (a assinatura
deverá ser igual ao documento de identidade

apresentado), para os candidatos que não
possuem o curso Formação de Tutores para EaD
COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 100 (CEM)

HORAS;

FABRÍCIO CRISTIAN BASTO ES06INF
INDEFERIDO – Candidato deveria apresentar,

para atender o requisito, certificado de graduação
ou pós-graduação na área de informática.

FERNANDA CRISTINA TOSO DE
ASSIS

ES08EX

INDEFERIDO – Candidato não enviou o
requerimento de matricula e também não enviou
o certificado que concluiu o curso de Formação

de Tutores para EaD.

FRANCISCO FELIPE COELHO ES06EDU01

INDEFERIDO – Candidato não apresentou
documento que comprove experiência em

docência e também não enviou o documento
informado na alínea “l” do item 6.3 do edital.

GEORGE BASSUL AREIAS ES06INF INDEFERIDO – Candidato apresentou apenas
uma Pós-graduação Lato Sensu, a mesma foi
utilizada para preencher o requisito da vaga

concorrida. Conforme item 8.1 do edital Para a
Prova de Títulos, o candidato deverá verificar o
ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO e anexar a

documentação. Só serão pontuados os
documentos constantes no ANEXO III, diferentes
dos já solicitados no requisito mínimo do ANEXO



II – QUADRO DE VAGAS.

GEORGE MÜLLER AMBROSINO
LIVIO

NORTE03INF
INDEFERIDO – Candidato não apresentou

documento que comprove um ano de docência

GLEICI DE SOUZA SILVA ES06EDU01

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

HELIZANGELA ALEXANDRE
ALVES 

ES12GE2

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

HENRIQUE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA

NORTE03INF

INDEFERIDO – Candidato não enviou certificado
de pós-graduação, conforme p´re requisito da
vaga NORTE03INF, e alínea “h” do item 6.3 do

edital

HUDSON RIBEIRO ES05HUM
INDEFERIDO – Candidato não enviou

comprovante que está quite com as obrigações
eleitorais

INEIDE MARIA SCHUNCK LEITE ES06EDU01
INDEFERIDO – A única etapa para envio de

documentos é na inscrição

JERUZIANI RATUND VIEIRA ES12GE2

INDEFERIDO – Conforme o item 6.3 do edital
Deverá ser gerado um único arquivo (pdf), no
tamanho máximo de 7 Mb, a ser anexado no
campo indicado no formulário de inscrição,

contendo os documentos obrigatórios listados
abaixo e os referentes à Prova de Títulos. Desta

forma os documentos deveriam ter sidos
enviados no ato da inscrição, através do sistema.

JOAO PAULO DA SILVA FARIA NORTE01INF

INDEFERIDO – Conforme a alínea “i” do item 6.3
do edital o candidato deve apresentar

comprovante de atuação como docente, este
requisito é necessário e exigido pela Capes para

ser feito a vinculação do bolsista, através da
Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de

2016

JOATHAN PIMENTA PEREIRA

JOATHAN PIMENTA PEREIRA ES06INF

INDEFERIDO – Candidato não enviou ANEXO V
- REQUERIMENTO DE MATRICULA, assim não

atendendo a alínea “l” do item 6.3 do edital -
Requerimento de matrícula (ANEXO V),

devidamente preenchido e assinado (a assinatura
deverá ser igual ao documento de identidade

apresentado), para os candidatos que não
possuem o curso Formação de Tutores para EaD
COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 100 (CEM)

HORAS;

JOMAR SALES DE SOUZA NORTE03INF

INDEFERIDO – Candidato enviou apenas um
certificado de conclusão de Pós Graduação Latu

Sensu, este certificado foi utilizado para cumprir o
pré-requisito.



JOSÉ GERALDO OLIVEIRA MION SUL08EDU

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

JOSE RENATO GIUBERTI
JUNIOR

ES06INF DEFERIDO

JULIANA SABINO SIMONATO ES06EDU01

INDEFERIDO – A única etapa para envio de
documentos é na inscrição. Conforme o item

6.10. O Cefor/Ifes não se responsabilizará por
eventuais prejuízos causados pelo

preenchimento incorreto
dos dados da inscrição, nem pela inscrição não

efetivada por motivos de ordem técnica, de falhas
de comunicação ou de congestionamento de
linhas de comunicação, que impossibilitem a

transferência dos dados

JÚLIO CÉSAR DE SOUZA ES12GE1 DEFERIDO 

KATHIURCIA MONTOVANELLI
CAZOTTI CAMARA

ES06EDU02

INDEFERIDO – Candidato apresentou duas
declarações de atuação como docente, uma
declaração com o período de 14/04/2008 a

07/05/2008 (21 dias) e outra declaração com o
período de 21/01/2011 a 23/12/2011(10 meses e

02 dias). A soma das duas declarações não
totalizam 01 ano, conforme exigido na alínea “i”

do item 6.3 do edital.

LAÍS RIGUETE SETIMI SUL08EDU INDEFERIDO – A única etapa para envio de
documentos é na inscrição.

LÉA MÁRCIA ANDOLPHI
CHRISOSTOMO LAMÔNICA

SUL09PED

INDEFERIDO – Candidata não enviou
documento de Cadastro de Pessoa Física e no
documento de identidade a resolução está ruim,

não sendo possível identificar a numeração. 

LEOMAR SCARAMUSSA SUL03MAT

INDEFERIDO – Candidato não apresentou
diploma de graduação em matemática. A

complementação pedagógica apresentada não é
na área de matemática. 

LEONARDO DO AMARAL ALVES NORTE08EDU

INDEFERIDO – Candidato não enviou ANEXO V
- REQUERIMENTO DE MATRICULA, assim não

atendendo a alínea “l” do item 6.3 do edital -
Requerimento de matrícula (ANEXO V),

devidamente preenchido e assinado (a assinatura
deverá ser igual ao documento de identidade

apresentado), para os candidatos que não
possuem o curso Formação de Tutores para EaD
COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 100 (CEM)

HORAS;

LILIAN DE FATIMA PIRES ROSA SUL08EDU DEFERIDO

LORENA PETERLE DE PAULA ES06GLP DEFERIDO

LÚCIA MARIA GIOSTRI
CARDOSO NORTE09PED

INDEFERIDO – Candidata não apresentou os
documentos exigidos nas alíneas “g” - Diploma

de Graduação e histórico ou declaração e
histórico, emitidos por Instituição reconhecida
pelo MEC (frente e verso) e “i” - Documento

comprobatório de experiência mínima de
docência de 1 (um) ano, conforme a Portaria
CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016. do

item 6.3 do edital.

LUCIANA MARTA ALVES SILVA SUL08EDU DEFERIDO 



LUCIANA ROGERIO SOUZA MAIA SUL09PED

DEFERIDO – a atuação como tutor contabilizou
18 pontos, entretanto a candidata apresentou um
diploma de pós-graduação que não informa se é

latu sensu.

LUIS CARLOS LOSS LOPES ES06INF DEFERIDO

MARCELA CRISTINA DOS
SANTOS ES12HUM

INDEFERIDO – Candidato não enviou ANEXO V
- REQUERIMENTO DE MATRICULA, assim não

atendendo a alínea “l” do item 6.3 do edital -
Requerimento de matrícula (ANEXO V),

devidamente preenchido e assinado (a assinatura
deverá ser igual ao documento de identidade

apresentado), para os candidatos que não
possuem o curso Formação de Tutores para EaD
COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 100 (CEM)

HORAS. A ultima página do documento enviado é
uma declaração de tempo de serviço.

MARCELO BASTOS ROEN ES03INF

INDEFERIDO – Candidato não enviou o
requerimento de matricula e também não enviou
o certificado que concluiu o curso de Formação

de Tutores para EaD.

MÁRCIA MARIA SILVA PEIXOTO SUL04EDU
INDEFERIDO – Documentos estão ilegíveis, não

sendo possível identificar informações
necessárias para este processo seletivo.

MÁRCIA MARIA SILVA PEIXOTO SUL04EDU

INDEFERIDO – Documentos enviados pelo
candidato apresentam baixa resolução, não

sendo possível compreender dados importantes
como a numeração.

MARCIO LEOCADIO DE SANT
ANNA ES03EDU01 DEFERIDO

MARCOS ANTÔNIO PEREIRA NORTE08EDU
INDEFERIDO – Documento está ilegível e não é
possível identificar a numeração do documento

exigido na alínea “a” do item 6.3 do edital 

MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA
FARIA

ES06INF

INDEFERIDO – Candidato apresentou
apresentou comprovação de docência de apenas

8 meses e 09 dias e não de 01 ano conforme
exigido na alínea “i” do item 6.3 do edital. 

MARIA APARECIDA SILVA DE
SOUZA

ES06EDU01 INDEFERIDO – Candidata não apresentou
documento comprobatório de experiência

MARIA BELINA AGUILAR CAIRES ES12GE1 DEFERIDO 

MARIÂNGELA BORTOLINI NORTE09PED
INDEFERIDO – A única etapa para envio de

documentos é na inscrição

MARILÉIA SCARAMUSSA MARIN
MAGNAGO

SUL09PED DEFERIDO

MARILIA MARIA ARGOLO ES05GE1

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

MAURO SOUZA MOTTA ES06EDU02 INDEFERIDO – Não é possível realizar a leitura
da numeração de alguns documentos.

NEUCEDES VALLANDRO ES06EDU01 DEFERIDO



BROSEGHINI

ODETE LIBER DE ALMEIDA
ADRIANO

ES05GE1

INDEFERIDO – Candidata enviou, copiado em
um arquivo a situação do titulo de eleitor, a qual
não conseguimos comprovar sua autenticidade.
E ainda a candidata se inscreveu para a vaga
reservada a PPI, e não enviou o anexo exigido
para candidatos inscritos em cotas para PPIs.

PÁBOLA DAMIAN FERREIRA
VENANCIO BRANDÃO

SUL03INF

INDEFERIDO – Candidato inscreveu-se para
vaga destinadas a Pretos Pardos e Indígenas e

no ato de sua inscrição não enviou o ANEXO IV –
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL, exigido

na alínea “k” do item 6.3 do edital.

PATRÍCIA DE ABREU MONTEIRO
AZEVEDO

ES06GLP DEFERIDO 

PATRICIA ZORTHÉA NORTE03INF

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

PAULA CHRISTINA CORREA DE
ALMEIDA

ES06GLP

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

PAULO FERRARE RAMOS ES06INF

INDEFERIDO – Na declaração anexada consta
somente as funções de Professor Formador e
Coordenador de Atividades Complementares,

assim, o candidato cumpriu apenas um requisito
referente ao código da vaga ES06INF, em vista

disso, não pontuou em tutoria

RAFAEL DA SILVA MARQUES
FERREIRA

ES06GLP

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

RAFAEL NICÁCIO VIANA SUL06INF

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

RAFAEL VARGAS MESQUITA
DOS SANTOS

ES06INF DEFERIDO

RAFAELLA CUZZUOL NUNES ES08EX

INDEFERIDO – Candidato não apresentou
documento comprobatório de experiência mínima
de docência de 1 (um) ano, conforme a Portaria

CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016,
conforme alínea “i” do item 6.3 do edital

RAVENA BRAZIL VINTER ES06EDU01 DEFERIDO

REGIANE DA SILVA PEREIRA NORTE08EDU

INDEFERIDO – Candidato não apresentou
documento comprobatório de experiência mínima
de docência de 1 (um) ano, conforme a Portaria

CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016,
conforme alínea “i” do item 6.3 do edital



REGIANE TEODORO DO
AMARAL

ES08EX

INDEFERIDO – Candidata não apresentou
Certificado de Pós-graduação Lato Sensu e

histórico, obtido em instituição reconhecida pelo
MEC, devidamente convalidado quando for

estrangeiro (frente e verso), de acordo com a
vaga pleiteada e conforme apresentado na

coluna Requisitos específicos do ANEXO II –
QUADRO DE VAGAS. Desta forma foi utilizado o

certificado de strictu sensu para cumprir o
requisito.

RENATA COSTA ANDRADE
MARTINS

SUL08EDU

INDEFERIDO – Em uma nova analise da
documentação foi notado que os dados contidos
no documento de identificação estão ilegíveis,

não sendo possível identificar dados importantes
e necessários como numeração e datas. 

RENATA MAZIOLE RAGAZI
CASAGRANDE

SUL09PED

INDEFERIDO – Recebemos inscrições durante
todo o período que o sistema estava aberto para

tal ação. Os prazos para inscrição são
estabelecidos prelo ANEXO II – CRONOGRAMA,

devendo sempre ser respeitado.

RICARDO BICALHO ANDRADE SUL03MAT DEFERIDO

RICARDO BOONE WOTCKOSKI ES06GLP

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

RICARDO SANTOS PEREIRA NORTE09PED DEFERIDO

ROBERTA FARIAS DOS SANTOS
MONTEIRO

SUL09PED

INDEFERIDO – Candidato não enviou o
requerimento de matricula e também não enviou
o certificado que concluiu o curso de Formação

de Tutores para EaD.

RÓBSON ALBANO SIMÃO ES03INF DEFERIDO

ROSIANE DA SILVA SANGALI ES08EX
INDEFERIDO – Candidato não apresentou

documento que comprove a realização do curso
Formação de Tutores para EaD.

SANDRA MARGON ES06EDU01

INDEFERIDO – Cada vaga tem um pré-requisito,
conforme a necessidade do curso em que o tutor
atuará. A candidata não atendeu o pré-requisito

da vaga que se inscreveu, sendo assim sua
inscrição foi indeferida. 

SANDRINA WANDEL REI DE
MORAES

NORTE08EDU

INDEFERIDO – Candidato realizou a inscrição
para o código de vaga NORTE02EDU e não
enviou Laudo Médico de Especialista, que

ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código

correspondente da Classificação Internacional de
Doença – CID (Lei nº 7.853/89 regulamentada
pelo Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de

1999). Conforme exigido na alínea “i” do item 6.3
do edital 

SEMIR SILVA BRITO NORTE08EDU

INDEFERIDO – Conforme a alínea “i” do item 6.3
do edital o candidato deve apresentar

comprovante de atuação como docente, este
requisito é necessário e exigido pela Capes para

ser feito a vinculação do bolsista, através da
Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de

2016



SÉRGIO DIAS DE AZEVEDO ES06EDU01

INDEFERIDO – O não atendimento da alínea “e”
foi referente a baixa resolução do documento,
não sendo possível identificar a numeração

principal e necessária para vinculação na Capes
e também realização de matricula. 

THIAGO ZANOTTI PANCIERI ES06EDU01

INDEFERIDO – Candidato apresentou curso de
tutores realizado em 2009. Conforme o item 12
do edital é preciso que o curso seja ofertado a

partir de 2010. 

THIARA CRUZ DE OLIVEIRA ES06GLP

INDEFERIDO – Candidato não apresentou
documento comprobatório de experiência mínima
de docência de 1 (um) ano, conforme a Portaria

CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016,
conforme alínea “i” do item 6.3 do edital

VALCINEIA FERRARINI DE
JESUS

SUL08EDU

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

VALCINEIA FERRARINI DE
JESUS 

SUL08EDU

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

VANESSA CRISTINA ESPINDULA ES08EX DEFERIDO

VÂNIA APARECIDA CARDOSO
ARARIBA DA SILVA

SUL08EDU

INDEFERIDO – O arquivo enviado pelo
candidato no ato da inscrição não esta abrindo,

assim não sendo possível conferir os
documentos.

VASTI GONÇALVES DE PAULA ES12GE1 DEFERIDO 

WAGNEY GOMES CÂMARA NORTE03INF
INDEFERIDO – Candidato não apresentou

certificado de graduação ou pós-graduação na
área de informática 

WALESKA MARIA COSTA BETINI ES12GE1

DEFERIDO – A pontuação da candidata, no que
tange a tutoria, fora reanalisada e acrescida em 2

pontos. A declaração de tutoria que consta na
página 19 da documentação anexada não será
pontuada, uma vez que na mesma a candidata

ainda não estava atuante/vinculada na função de
tutora

WILLIAM GABRIEL CORRÊA
PETRIS ES06EDU01

INDEFERIDO – Candidato enviou apenas um
certificado de conclusão de Pós Graduação Latu

Sensu, este certificado foi utilizado para cumprir o
pré-requisito. Foi apresentado comprovante de

atuação como tutor apenas de 9 meses.

WILLIAN SOUZA DO ESPIRITO
SANTO

NORTE03INF
INDEFERIDO – Candidato não apresentou
documento que comprove experiência em

docência 


