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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Diretoria da Escola Técnica de Saúde

Av. Prof. José Inácio de Souza, s/nº - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone: 34 3225-8495 - Bloco 6X - 1º andar – Campus Umuarama

  

Relatório nº 11/2020/DIRESTES/ESTES/REITO

  

Processo nº 23117.001365/2020-00

Interessado: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Divisão de Registro e Informação de Extensão

  

 

Considerando o EDITAL PROEXC Nº 8/2020 (Processo nº 23117.001365/2020-00) e suas re�ficações que tornam pública a seleção para o preenchimento
de vagas para profissionais atuarem no curso de extensão de Formação Inicial e Con�nuada (FIC) de Eletricista Instalador Predial de Baixa
Tensão do Projeto Alvorada: Inclusão Social e Produ�va de Pessoas Egressas do Sistema Prisional, divulgam-se abaixo as respostas aos recursos a saber: 

 

Respostas aos recursos
Recurso Situação do recurso

Eduardo Tavares Silvério

Vaga Docente bloco 7

DEFERIDO.  Conforme o item 2.7 do Edital, o número de vagas docentes para o Bloco 7 são duas (2).
Dessa forma, o resultado final será re�ficado para “Aprovado” em subs�tuição ao “Aprovado em lista de
espera”. 

Ellen Quirino de Sousa 

Vaga apoio técnico educacional:
tutor 

INDEFERIDO. Documento que comprova requisito mínimo (experiência em Projetos Sociais) não
apresenta assinatura do responsável pela emissão, por isso sem valor de comprovação. Conforme item
5.9. do edital: “Não serão consideradas declarações de candidatos(as) assinadas por si mesmos(as) para
comprovação de suas próprias formações ou experiências. Para estes casos, deverá ser apresentada
declaração de representante da ins�tuição onde houve a atuação profissional”. Comissão mantém a
decisão de inscrição indeferida.  

Jane Aparecida Dornelas Souza 

Vaga apoio técnico educacional: tutor

INDEFERIDO. Foram contabilizados 7 semestres referentes ao Item 3: 2016 (2 semestres), 2017 (2
semestres), 2018 (2 semestres) e 2019 (1 semestre), conforme documentação comprobatória
encaminhada. Comissão mantém o resultado e pontuação.
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Jacqueline Danielle Pereira

Vaga apoio técnico educacional: tutor

DEFERIDO. Detalhamento das notas inserido no resultado final.

 

Documento assinado eletronicamente por Douglas Queiroz Santos, Diretor(a), em 27/05/2020, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Pereira da Silva Faquim, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 27/05/2020, às 11:46,
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 2058238 e o código CRC C8A62A09.

Referência: Processo nº 23117.001365/2020-00 SEI nº 2058238
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