
INSCRIÇÃO ITEM SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

51207215454 4.1 Deferido Complemento de documento aceito. Atende as especificações do edital.

51207215458 5.1 Indeferido

O título enviado apresenta data de início 02/03/2015 e conclusão 18/12/2015. Conforme o edital - item 8.3.9 - "Títulos
que serão aceitos: iniciados, obtidos e concluído no período de 03/04/2015 até 03/04/2019."

Assim, o certificado apresentado tem data de início anterior ao período previsto no edital para aceite.

Ainda, esclareço que o item 8.3.9.2 refere-se que - para fins de avaliação - será considerada a data final de
encerramento do curso e não a data de emissão do certificado, o que não invalida a análise referente a data inicial,
que no presente caso, conforme acima mencionado, está anterior ao período aceito.

51207215464 4.1 Indeferido

Conforme Edital de Abertura item 8.4.5 não serão pontuados os títulos: letra s) em desacordo com as especificações
determinadas no item 8.3 do Edital de Abertura, que deverá atender ao item 8.3.9 Iniciados, obtidos e concluídos no
período de 03/04/2015 até 03/04/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o certificado apresente
carga horária superior ao mínimo exigido. O título postado do Curso ?Conceitos em Biodiversidade?, está sem
descrição do período de realização, por esse motivo não foi pontuado.

51207215464 5.1 Indeferido

Conforme Edital de Abertura item 8.4.5 não serão pontuados os títulos: letra s) em desacordo com as especificações
determinadas no item 8.3 do Edital de Abertura, que deverá atender ao item 8.3.9 Iniciados, obtidos e concluídos no
período de 03/04/2015 até 03/04/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o certificado apresente
carga horária superior ao mínimo exigido. O título postado do Curso ?Recursos Ambientais Aplicados ao Turismo?,
está sem descrição do período de realização, por esse motivo não foi pontuado.

51207215464 5.2 Deferido Após nova avaliação a banca define por aceitar a titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do
edital.

51207215464 5.3 Indeferido

Conforme Edital de Abertura item 8.4.5 não serão pontuados os títulos: letra s) em desacordo com as especificações
determinadas no item 8.3 do Edital de Abertura, que deverá atender ao item 8.3.9 Iniciados, obtidos e concluídos no
período de 03/04/2015 até 03/04/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o certificado apresente
carga horária superior ao mínimo exigido. O título postado do Curso ?Multimeios em Educação?, está sem descrição
do período de realização, por esse motivo não foi pontuado.

51207215472 5.1 Indeferido

Conforme Edital de Abertura item 8.4.5 não serão pontuados os títulos: letra s) em desacordo com as especificações
determinadas no item 8.3 do Edital de Abertura, que deverá atender ao item 8.3.9 Iniciados, obtidos e concluídos no
período de 03/04/2015 até 03/04/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o certificado apresente
carga horária superior ao mínimo exigido. O título postado do Curso ?Encontros de Formações do Programa Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa?, está sem descrição do período de realização, por esse motivo não foi
pontuado.

51207215472 4.1 Indeferido

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Procedimentos para avaliação dos títulos: caso nos documentos não conste o
nome completo do candidato ou que esteja abreviado, o candidato deverá apresentar declaração, informando o nome
correto que deveria constar, bem como cópia do documento de identidade para comprovação. O candidato deverá
sinalizar no Formulário On-line de Entrega dos Títulos o envio da declaração e também anexar aos títulos entregues.
O título postado do Curso ?Formação de Professores? está com o nome incompleto da candidata, sem
encaminhamento da declaração de alteração de nome, por esse motivo não foi pontuado.

51207215483 4.1 Deferido Complemento de documento aceito. Atende as especificações do edital.

51207215483 4.2 Deferido Complemento de documento aceito. Atende as especificações do edital.

51207215491 3.1 Deferido Após nova avaliação a banca define por aceitar a titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do
edital.

51207215524 5.1 Deferido Documento aceito, atendendo as especificações do edital.
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