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Relatório nº 32/2021/FACED

  

Processo nº 23117.071059/2021-11

 

  

Interessado(s): Pró-Reitor(a) de Extensão e Cultura (PROEXC)

 

RELATÓRIO E INFORME DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE CURSISTAS - EDITAL PROEXC Nº
101/2021

 

Relatório do Resultado final das inscrições para os cursos de formação de Educação de Surdos em
perspec�va bilíngue: teoria à prá�ca de ensino, conforme EDITAL PROEXC Nº 101/2021.

Considerando as norma�vas estabelecidas no EDITAL PROEXC Nº 101/2021 de 28 de outubro de 2021 -
Processo nº 23117.071059/2021-11- EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE CURSISTAS, divulga-se o
resultado final do processo de seleção, sendo que o resultado parcial foi alterado por haver recursos
deferidos.

No período de 08/11 a 01/12/2021 foram recebidas por formulário eletrônico 2.095 inscrições, sendo
que todas as inscrições foram analisados individualmente atentando se os requisitos do item 3.1 e 5.3 do
edital de seleção. No fim houve algumas das inscrições duplicada sendo que foi considerada a sua úl�ma
inscrição efetuada conforme determina o item 6.3.

E outras 409 �veram as suas inscrições indeferidos por não terem enviados a documentação
comprobatória correspondente, não atendendo assim, ao disposto no item 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 e
5.3.5 do edital, cuja determinação prevê que “não serão aceitas inscrições incompletas” assim como
também que “a realização da inscrição é de total responsabilidade do candidato” explicitada no item 5.5
e 5.6.

De posse das inscrições deferidas (enviaram a documentação comprobatória), foram selecionados os
primeiros 1.000 inscritos deferidos por ordem de inscrição para a lista de classificação e outros 489
inscritos foram para a lista de espera  pois foi levado em consideração o disposto no item 6.1.2.1 que
explicita o CRITÉRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CURSISTAS do edital.

O resultado parcial do processo de seleção foi divulgado no dia 08/12/2021 com a apresentação de 3
(três) listas: classificados, lista de espera e indeferidos dos candidatos, sendo do dia 08 a 09/12/2021 foi
estabelecido prazo para interposição de recursos, conforme previsto no item 7 do edital. Recebemos um
total de 22 recursos, todos tempes�vos atendendo ao disposto nos itens 7.3 e 7.4 do edital. Todos os
recursos interpostos foram analisados sendo que �vemos 14 recurso deferido pela comissão, sendo
alterada as listas dos resultados parciais publicada anterior e, 8 recursos indeferidos, mantendo-se a
mesma lista com o total de 395 inscrições indeferidas.

Serão disponibilizados o resultado final agora com 4 tabelas em arquivos separadas distribuídas em:
Classificados, Lista de Espera, indeferidas e resposta a recursos sendo que cada arquivo apresenta se as
orientações e informações acerca do processo a tramitar após a divulgação do resultado final.
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Relatório 34/2021/FACED - Lista de Classificados

Relatório 35/2021/FACED - Lista de Espera

Relatório 36/2021/FACED - Lista dos Indeferidos

Relatório 37/2021/FACED - Resposta ao Recurso

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marisa Dias Lima, Professor(a) do Magistério Superior,
em 10/12/2021, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3248717 e
o código CRC 4A9F1C3B.
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