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ATA DE HOMOLOGAÇÃO – EDITAL 55/2015 – PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR VISITANTE OU PROFESSOR E 

PESQUISADOR VISITANTE ESTRANGEIRO (Processo 23070.011653/2015-81) 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de 

Goiás – Regional Catalão, homologou, no dia 11/11/2015, as inscrições dos seguintes 

candidatos no Edital 55/2015, processo 23070.011653/2015-81, para o processo seletivo 

simplificado para professor visitante ou professor e pesquisador visitante estrangeiro: 

 

Não houve inscrições homologadas 

 

As inscrições dos candidatos a seguir não foram homologadas, considerando os respectivos 

itens do edital: 

 

Carlos Antônio Gomes  

 O candidato não apresentou documentos de identificação autenticados, conforme o 

edital 55/2015 - item 8.2.1.2 - cópia autenticada do documento de identificação com 

fotografia nos termos da legislação vigente;  

 

Claudia de Barros Camargo 

 A candidata não apresentou documentos de identificação autenticados, conforme o 

edital 55/2015 - item 8.2.1.2 - cópia autenticada do documento de identificação com 

fotografia nos termos da legislação vigente;  

 A candidata não apresentou comprovante de pagamento, conforme edital 55/2015 – 

item 8.2.2.6 - comprovante de pagamento da taxa de inscrição, por meio de Guia de 

Recolhimento da União (GRU),no valor de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais). 

 

 

 



Alfred Daniel Frederick 

 O candidato não apresentou documentos de identificação autenticados, conforme o 

edital 55/2015 - item 8.2.1.2 - cópia autenticada do documento de identificação com 

fotografia nos termos da legislação vigente;  

 

Paula Maria de Assis 

 O candidato não apresentou documentos de identificação autenticados, conforme o 

edital 55/2015 - item 8.2.1.2 - cópia autenticada do documento de identificação com 

fotografia nos termos da legislação vigente;  

 

 

Catalão, 11 de novembro de 2015. 

 
 
 

____________________________ 

Prof. Dr. Wolney Honório Filho 
(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação) 


