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EDITAL SEAD Nº 168, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.

ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS DA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio
do Secretário Especial de Educação a Distância, com base no Edital SEAD nº 151, de 29 de
setembro de 2020, torna pública a análise das inscrições do Processo Sele�vo de
contratação de Professor Formador para compor a Equipe Mul�disciplinar para atuar no
apoio à equipe da SEAD.

 

1. Análise das inscrições, conforme o parecer da comissão (2227858):

NOME COMPLETO SITUAÇÃO RESUMO DO INDEFERIMENTO

Apolinario
Morinigo Cezaro INDEFERIDO

Com relação aos requisitos do item 4.1, não comprovou: a)
formação em nível de graduação em qualquer área; b) Possuir

�tulo de Doutor, reconhecido e/ou revalidado na forma da
legislação vigente; b) experiência mínima de 1 (um) ano no

magistério superior; nem e) ser professor efe�vo do quadro de
servidores da UFMS; ou g) residir nos municípios dos Campus
da UFMS. Quanto aos documentos indicados no item 7.1, não

apresentou os documentos das letras b) Documento de
iden�dade ou CNH; c) CPF (caso ele não esteja iden�ficado no

documento de iden�dade ou CNH); f) Cópia do diploma do
curso de graduação e de doutorado exigidos, frente e verso; g)

Comprovantes de experiência na área da vaga; e h)
Comprovante de residência no município de Campo Grande de,

no máximo, noventa dias.
Heloisa Helena de
Almeida Portugal DEFERIDO  

Sheila Nunes da
Silva INDEFERIDO

Com relação aos requisitos do item 4.1, não comprovou a)
formação em nível de graduação em qualquer área; b) Possuir

�tulo de Doutor, reconhecido e/ou revalidado na forma da
legislação vigente; b) experiência mínima de 1 (um) ano no

magistério superior; nem e) ser professor efe�vo do quadro de
servidores da UFMS; ou g) residir nos municípios dos Campus
da UFMS. Quanto aos documentos indicados no item 7.1, não

apresentou os documentos das letras b) Documento de
iden�dade ou CNH; c) CPF (caso ele não esteja iden�ficado no

documento de iden�dade ou CNH), f) Cópia do diploma do
curso de graduação e de doutorado exigidos, frente e verso (o

candidato apresentou apenas o diploma de doutorado, mas
não de graduação); g) Comprovantes de experiência na área da
vaga; e h) Comprovante de residência no município de Campo

Grande de, no máximo, noventa dias.

 

2. Eventuais recursos devem ser apresentados conforme o edital de abertura.
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Hercules da Costa Sandim,

Secretária Especial – SEAD.

 

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Secretário(a), em 30/10/2020, às 15:10, 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.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2228613 e o código CRC 12A87547.

 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Av Costa e Silva, s/nº  - Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.010039/2018-18 SEI nº 2228613

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

