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EDITAL N.º 15/2017-CEAD/UFPI
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA ANÁLISE DE CURRÍCULOS
APOIO LOGÍSTICO
O Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal do Piauí e Coordenador UAB na UFPI, no uso de suas atribuições
legais, no que se refere ao Edital 15/2017-CEAD/UFPI (Processo Seletivo de Colaboradores - Apoio Acadêmico e Apoio Logístico), torna público
aos interessados o resultado da interposição de recursos contra a análise de currículos, em ordem alfabética, seguido por CPF, situação e motivo.
Nome

CPF

Situação

Ana Christina Soares Cunha

053.706.873-23

Indeferido

Cleber Santos

647.590.753-72

Indeferido

Gerlane Freitas de Andrade

029.925.763-01

Indeferido

Gerson dos Santos Sobrinho
Jordânia de Oliveira Almeida
José Luís Silva

014.077.953-17
978.774.413-04

Deferido
Deferido

446.743.173-04

Indeferido

Juliana de Sousa Silva
051.202.443-00

Indeferido

Motivo/Nota
A solicitação não atende ao item 1 do Barema II, quais sejam: instrutoria, tutoria,
orientação de TCC ou de estágio, professor pesquisador, professor conteudistas).
Indeferido conforme item 5.2 do Edital 15/2017.
Candidata apresentou o currículo e não colocou os anexos que comprovem as
informações contidas no currículo. Nenhuma informação nele contida sem
comprovação será validada como nota.
7,5
7,0
A Função de diagramador não se encaixa no item 1 do Barema II. O candidato cita
uma segunda graduação no recurso, além da apresentada no currículo enviado no ato
da inscrição, no qual não consta a segunda graduação, porém não comprova. Foi
pontuado o semestre referente ao estágio, o que totalizou 0,5 pontos ao candidato.
Pós-graduação latu sensu não finalizada, não apresentou experiência profissional na
área, não apresentou experiência administrativa por semestre e não apresentou
experiência em EaD. Também não apresentou pós-graduação stricto sensu.

Karine de Sousa Santiago

042.391.793 -51

Indeferido

Laiane Brito de Sousa

008.140.613-46

Indeferido

Marcus Santos de Sousa
Natanny Oliveira Marreiro

009.270.083-78

Deferido

005.766.103-05

Indeferido

Solineide moura e Silva

564.731.173-34

Indeferido

A solicitação não atende ao item 1 do Barema II, quais sejam: instrutoria, tutoria,
orientação de TCC ou de estágio, professor pesquisador, professor conteudistas). A
candidata exerceu a função de Assessoria de comunicação, segundo a sua declaração
apresentada no currículo, o que não se encaixa em nenhum dos itens do Barema II
deste Edital.
A candidata apresentou apenas uma declaração de que participou de uma formação de
tutores de 40h como colaboradora, apenas uma semana de curso, o Barema II item 1,
pede que comprove no mínimo um semestre de experiência em EaD e ainda, em
relação a orientação de TCC citada no recurso, a candidata apresentou uma portaria em
que foi nomeada como membro de uma comissão de seleção para Orientador e não que
orientou TCC. Com relação a experiência profissional na área de formação, o mesmo
Barema solicita que o candidato comprove também no mínimo um semestre de
experiência, a candidata apresentou um contrato de 114 dias, menos de um semestre.
6,5
Item 3.3 c: currículo lattes comprovado. A candidata não comprovou as informações
contidas no currículo.
Declaração não comprova certificação ou diplomação.

APOIO ACADÊMICO
Nome
Fernando Ygor Oliveira Silva

CPF
060.560.983-70

Situação
Deferido

Motivo/Nota
7,0

Teresina (PI), 31 de maio de 2017
A Comissão de Seleção

