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SELEÇÃO PRÉVIA SIMPLIFICADA Nº.  003/2018

 

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS - CURRÍCULO E ENTREVISTAS

 

A FAPEC – Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, entidade privada sem fins lucrativos,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 15.513.690/0001-50,
com sede a Rua 09 de Julho, 1922 – Vila Ipiranga – CEP: 79081-050 – Campo Grande/MS torna público,
torna público o resultado dos recursos da análise do currículo e das entrevistas da Seleção
Prévia Simplificada Nº 003/2018, no âmbito do Contrato Nº 101/2017, referente ao projeto intitulado
“Oferta e implementação dos cursos UAB”, em atendimento ao Edital 75/2014 CAPES/UAB, conforme
disposições previstas neste edital.

1. Relação dos recursos enviados e a síntese das análises

1.1 A análise completa do pedido será encaminhada para o e-mail do candidato

1.2 Os candidatos que solicitaram revisão de entrevistas tiveram seus áudios analisados por outros dois
membros da comissão

Nome
Completo Vaga Pedido Resultado

Ana Patrícia de
Lelis Gomes
Barbosa

Assistente de
Projetos de
Especialização

Revisão da
pontuação da
análise de
currículo

Indeferimento do recurso. A candidata não apresentou
comprovantes, na inscrição (item 6.2.2), de que está
cursando Pós-Graduação Lato Sensu na área específica da
vaga.

Daniela Peño
Pava

Assistente de
Projetos de
Especialização

Revisão da
pontuação de
currículo e
entrevista

Indeferimento do recurso. A candidata não comprovou na
inscrição a prévia experiência na área específica da vaga
(item 2 do item 6.2.2 do edital) e perdeu pontos nos
critérios b, c e d, do item 6.3.1 da entrevista.

Deisy
Franciellen
Martins da Silva

Assistente de
Projetos de
Graduação

Revisão da
pontuação da
análise de
currículo

Indeferimento do recurso. Os documentos apresentados
em recurso pela candidata não foram apresentados no ato
da inscrição, o que não permitiu o cálculo de sua
pontuação ( 6.2.2).

Luciana Ferreira
Nantes Editor de Vídeo

Revisão da
pontuação da
análise de
currículo

Indeferimento do recurso. Os documentos da candidata
não apresentavam, de forma expressa e precisa (item
6..2.5), o tempo de experiência da candidata na área
específica da vaga (item 2 da tabela do item 6.2.2 do
edital). Além disso, a graduação na área da vaga não é
um dos critérios de pontuação.

Luciano Soares
Quevedo

Assistente de
Projetos de
Graduação

revisão da
pontuação da
entrevista

Indeferimento do recurso. O candidato recebeu nota
máxima nos critérios a, b e c do item 6.3.1 do edital, mas
perdeu pontos no item d, pois não apresentou amplos
conhecimentos sobre a concepção de educação a
distância pública que é ofertada na instituição.

Priscila Cintra
Zangirolami

Assistente de
Projetos de
Especialização

Revisão da
pontuação da

Indeferimento do recurso. Os documentos da candidata
não apresentavam, de forma expressa e precisa (item
6..2.5), o tempo de experiência da candidata na área
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análise de
currículo

específica da vaga (item 2 da tabela do item 6.2.2 do
edital).

Rita de Cassia
Varanis Calves Editor de Vídeo

Revisão da
pontuação da
análise de
currículo

Indeferimento do recurso. Os documentos da candidata
não apresentavam, de forma expressa e precisa (item
6..2.5), o tempo de experiência da candidata na área
específica da vaga (item 2 da tabela do item 6.2.2 do
edital).

Thelma Mariete
dos Santos Costa

Assistente de
Projetos de
Graduação

Revisão da
pontuação da
análise de
currículo

Indeferimento do recurso. Os documentos apresentados
pela candidata não apresentavam, de forma expressa e
precisa (item 6..2.5), o tempo de experiência da candidata
na área específica da vaga (item 2 da tabela do item 6.2.2
do edital).

Thiago de Jesus
Ferreira Webdesigner

Revisão da
pontuação -
somatória
incorreta de
pontos

Indeferimento do recurso. A pontuação do candidato foi
somada corretamente (15 pontos da análise do currículo e
46 da entrevista).

 

 
 

Herbert Assunção de Freitas
Secretário Executivo

 
Daiani Damm Tonetto Riedner

Chefe da Divisão de Educação a Distância

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Daiani Damm Tonetto Riedner, Chefe de
Divisão, em 12/04/2018, às 14:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Herbert Assunção de Freitas, Usuário
Externo, em 12/04/2018, às 14:54, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0433455 e o código CRC 9B1803BD.
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
Av Costa e Silva, s/nº  Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070900  Campo Grande  MS

Referência: Processo nº 23104.012561/2018-26 SEI nº 0433455


