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SELEÇÃO PRÉVIA SIMPLIFICADA Nº.  003/2018

 

RETIFICAÇÃO 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 pública a retificação do 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. Retificação da análise dos recursos e a síntese dos motivos

Nome
Completo Vaga Motivo da

Retificação Retificação Nova pontuação
do(a) candidato(a)

Ana Patrícia
de Lelis
Gomes
Barbosa

Assistente de
Projetos de
Especialização

A candidata
comprovou, por
meio de sua
carteira de
trabalho,
experiência na
área específica
da vaga,
entretanto, a
análise do
recurso deixou
de considerar
que os pontos
não haviam sido
atribuídos a
candidata no
momento
oportuno.

Na coluna "Resultado" da tabela da
publicação do resultado das análises dos
recursos, deve passar a constar o
seguinte: "Deferimento parcial 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,
entretanto, comprovou que possui
experiência prévia na área específica da
vaga, sendo devido o acréscimo de dez
pontos a sua análise curricular.

Currículo (30
pontos); Entrevista
(35 pontos); e Total
(65 pontos).

Rita de
Cassia
Varanis
Calves

Editor de
Vídeo

A candidata
comprovou, por
meio de extrato
do INSS e
carteira de
trabalho,
experiência na
área específica
da vaga,
entretanto, a
análise do
recurso deixou
de considerar o

Na colunaa "Resultado" da tabela da
publicação do resultado das análises dos
recursos, deve passar a constar o
seguinte: "Deferimento do recurso. A
candidata apresentou comprovantes, na
inscrição (item 6.2.2), de que possui
experiência na área específica da vaga,
que é comprovada pela carteira de
trabalho e do extrato do INSS
apresentados na inscrição, sendo devido
o acréscimo de quinze pontos a sua
análise curricular.

Currículo (15
pontos); Entrevista
(41 pontos); e Total
(56 pontos).
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extrato do INSS,
que em
complementação
aos demais
documentos
comprovava a
experiência na
área.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Daiani Damm Tone�o Riedner, Chefe de
Divisão, em 13/04/2018, às 15:35, 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 13/04/2018, às 15:53, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
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