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CANDIDATO ÁREA SITUAÇÃO PARECER

Carlos Eugênio Pereira 
Soares

Matemática

O certificado do curso  Amor à Vida foi 
considerado, o curso que não considerado 
foi a Formação Inicial de Educadores do 
Programa  Nacional  de  Inclusão  de 
Jovens, PROJOVEM URBANO, por não 
ser voltado para a área de conhecimento de 
opção do candidato. 

RECURSO
INDEFERIDO

Lívia Maria Pinto 
Pereira

Matemática

A qualificação exigida para a disciplina de 
Matemática,  no  contexto  da  prática 
docente,  não  está  contemplada  na 
graduação  apresentada  pela  candidata 
(Rede de Computadores).

RECURSO
INDEFERIDO

Ivanira Cavalcante 
Ferreira

Linguagens e 
Códigos

Revisada  pontuação  no  currículo,  no 
quesito  tempo  de  experiência  docente,  a 
candidata  passa  na  soma  final,  de  57 
pontos  para  58  pontos.  A  candidata 
permenece  com  a  mesma  classificação 
final. 

RECURSO
DEFERIDO

Patrícia Tavares Soares Ciências 
Humanas

A declaração  apresentada  pela  candidata 
atesta que a mesma concluiu pouco mais 
de 41% do total de créditos, o que a deixa 
com pontuação inferior a mínima exigida 
para validação da inscrição. 

RECURSO
INDEFERIDO

Flaviany Brasileiro de 
Freitas

Linguagens e 
Códigos

Base de argumentação inconsistente. RECURSO
INDEFERIDO

Ismael Carlos Pinheiro 
Castro

Ciências da 
Natureza

Base de argumentação inconsistente. RECURSO
INDEFERIDO

Raimundo Nonato 
Silva Araújo

Matemática Apresentação  de  documento 
comprobatório  de  Ensino  Superior 
contraditório  –   no  ato  da  inscrição  o 
candidato apresentou declaração constando 
créditos por cursar – no ato de registro do 
recurso o candidato apresentou declaração 
atestando  conclusão  de  curso.  Os 
documentos  recebidos  juntamente  com  o 
recurso  não podem ser  considerados  (ver 
item 6.6 do edital 001/2014).

RECURSO
INDEFERIDO

Antonia Iva 
Cavalcante Farias

Linguagens e 
Códigos

A  candidata  apresentou  declarações  de 
disciplinas cursadas na graduação.

RECURSO
INDEFERIDO

Francisco Gerson de 
Paulo Sousa

Linguagens e 
Códigos

Revisada  pontuação  do  candiato,  foram 
identificados erros nos quesitos graduação 
e  tempo  de  experiência  docente.  O 
candidato  passa  na  soma  final,  de  37 
pontos  para  55  pontos,  indo  da  17ª 
colocação para 12ª colocação.

RECURSO
DEFERIDO



Mairam Cruz do 
Nascimento

Linguagens e 
Códigos

Revisada  pontuação  do  candiato,  foi 
identificado erro no quesito graduação. O 
candidato  passa  na  soma  final,  de  57 
pontos  para  72  pontos,  indo  da  10ª 
colocação para 8ª colocação.

RECURSO
DEFERIDO
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