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  Justificativa para Manutenção/Alteração das Notas de Títulos  

Protocolo 60903290365 - Inscrição: 60903802383-8 - Nota alterada de 5,75 para 6,50
Estágio - Panvel - ACEITO, Após análise da documentação complementar, contata-se que houve o cumprimento de pelo menos 6 meses de estágio
pelo candidato.
Projeto de Extensão - ACEITO, Após análise da documentação complementar, considera-se válido o certificado para fins de pontuação no item
Projeto de Extensão.
1° Simpósio de Insuficiência Cardíaca da Ulba - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, Anexo II, 4.3.1 No período de recursos, não serão
aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos entregues em outro item; c) troca de títulos e/ou troca de documento entregue por
equívoco; d) novos títulos para pontuação.

Protocolo 60904290356 - Inscrição: 60904802359-7 - Nota alterada de 2,25 para 6,50
Atenção à Saúde Fonoaudiológica-atuação Junto Ao Instituto de Câncer Infantil-ici - ACEITO, Após reanálise da documentação enviada,
pontua-se a alínea de Projeto de extensão.
Fonoaudiologia - ACEITO, Após análise da documentação oficial, pontua-se o histórico com média 8,2.

Protocolo 60904290369 - Inscrição: 60904802355-7 - Nota alterada de 4,25 para 8,25
Histórico Disponibilizado Pela Intranet Ufrj - ACEITO, Após análise da documentação oficial, pontua-se a alínea de Histórico Escolar, que teve
média de 8,3.

Protocolo 60904290370 - Inscrição: 60904802374-3 - Nota mantida
Atenção à Saúde Mental do Homem - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, Anexo II, item 4.3.1, no período de recursos, não serão
aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos entregues em outro item; c) troca de títulos e/ou troca de documento entregue por
equívoco; d) novos títulos para pontuação
Curso Urgências E Emergências - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, Anexo II, item 4.3.1, no período de recursos, não serão aceitos: a)
reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos entregues em outro item; c) troca de títulos e/ou troca de documento entregue por equívoco;
d) novos títulos para pontuação.
Histórico - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, Anexo II, item 3.1: a) Serão aceitos históricos escolares devidamente assinados e com o
carimbo da instituição; ou emitidos pela internet desde que contenham código de autenticidade eletrônico; ou com assinatura digital desde que
contenham código de autenticidade eletrônico. Os históricos são documentos que acompanham o diploma após a formação no curso, portanto, é um
documento oficial.
Neagg - NEGADO, Ainda que realizado em momentos diferentes, o projeto de pesquisa é o mesmo, portanto, já foi pontuado em outra alínea.

Protocolo 60904290373 - Inscrição: 60904802358-7 - Nota alterada de 4,50 para 5,00
Estágio Em Centro Auditivo - ACEITO, Após reanálise dos documentos enviados, considerando o recurso interposto, considera-se, para fins de
pontuação na alínea de estágio não obrigatório, o título enviado.
Palestra 10°reciclar Vitasons - NEGADO, Como não houve a entrega do programa do curso em questão ou de uma declaração da empresa sobre a
programação do curso como documentações complementares para fins de comprovação do motivo de negação do referido documento, o título não
será pontuado.


