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Resposta aos recursos referentes a não homologação de inscrição de candidato(a) 
Edital 02/2022 

 
 
1 Josiane Souza Silva: Indeferido conforme justificativa abaixo 
 

- A candidata não interpôs recurso conforme orientado pelo Edital 02/2022, item 5.7: [...] O 
recurso deverá ser anexado ao e-mail doc.insc.ppge@gmail.com em formato PDF ou 
Word e deverá estar assinado pelo(a) candidato(a) sendo encaminhado à Comissão de 
Seleção, [...]. 
- O motivo do indeferimento da inscrição foi o não atendimento ao Edital 02/2022, item 4.11 
III, ou seja, a não apresentação do Currículo Lattes gerado na plataforma Lattes conforme 
descrito no Edital 02/2022 e no check-list do referido edital: Versão atualizada do Currículo 
Lattes em formato PDF, gerado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br) [...] ( )Versão 
atualizada do Currículo Lattes, gerado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br). 

 
2 Kelce Rosa Coelho: Indeferido conforme justificativa abaixo 
 

- A candidata não interpôs recurso conforme orientado pelo Edital 02/2022, item 5.7: [...] O 
recurso deverá ser anexado ao e-mail doc.insc.ppge@gmail.com em formato PDF ou 
Word e deverá estar assinado pelo(a) candidato(a) sendo encaminhado à Comissão de 
Seleção, [...]. 
- O que a candidata apresentou na inscrição não foi uma Carta de Intenções, mas um Memorial 
Acadêmico. Segundo o Edital 02/2022, item 4.11 IV, deveria ser apresentada uma Carta de 
Intenções. 

 
3 Kellen Martini Assmann: Indeferido conforme justificativa abaixo 
 

- A candidata não interpôs recurso conforme orientado pelo Edital 02/2022, item 5.7: [...] O 
recurso deverá ser anexado ao e-mail doc.insc.ppge@gmail.com em formato PDF ou 
Word e deverá estar assinado pelo(a) candidato(a) sendo encaminhado à Comissão de 
Seleção, [...]. 
- A candidata enviou no recurso os documentos faltantes na inscrição, mas, segundo o Edital 
02/2022, item 4.8, não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou 
extemporânea, exceto em relação ao que está descrito nos itens 4.13 e 4.14 do edital, os 
quais não se aplicam à candidata. 

 
4 Maria Josefina Failla de Seron: Indeferido conforme justificativa abaixo 
 

- A candidata não interpôs recurso conforme orientado pelo Edital 02/2022, item 5.7: [...] O 
recurso deverá ser anexado ao e-mail doc.insc.ppge@gmail.com em formato PDF ou 
Word e deverá estar assinado pelo(a) candidato(a) sendo encaminhado à Comissão de 
Seleção, [...]. 



- A candidata enviou no recurso os documentos faltantes/equivocados na inscrição, mas, 
segundo, segundo o Edital 02/2022, item 4.8, não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição 
provisória, condicional ou extemporânea, exceto em relação ao que está descrito nos itens 
4.13 e 4.14 do edital, os quais não se aplicam à candidata. 
 

5 Mary Jones Rocha da Silva: Indeferido conforme justificativa abaixo 
 

- Segundo o Edital 02/2022, item 4.7: São de inteira e exclusiva responsabilidade dos(as) 
candidato(as) as informações e a documentação fornecidas para a inscrição [...], incluindo 
a conferência dos documentos e assinatura dos referidos. 
 
- A candidata enviou no recurso o documento faltante na inscrição, mas, segundo o Edital 
02/2022, item 4.8: Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou 
extemporânea, exceto em relação ao que está descrito nos itens 4.13 e 4.14 deste edital, o 
que não se aplica à candidata. 
 

6 Susane Ferreira Gomes: Indeferido conforme justificativa abaixo 
 

- O envio de cópia do histórico escolar de graduação deveria ser feito durante o período de 
inscrição conforme orienta o Edital 02/2022, item 411 VI: Cópia em formato PDF [...] 
histórico escolar do curso de graduação concluído [...] 
- A candidata enviou no recurso o documento faltante na inscrição, mas, segundo o Edital 
02/2022, item 4.8: Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou 
extemporânea, exceto em relação ao que está descrito nos itens 4.13 e 4.14 deste edital, os 
quais não se aplicam à candidata 
 

 
 
 
 
 

Jataí, 14 de setembro de 2022. 
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