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Retificação do Edital N° 001/2020 

 “Homologação das Inscrições Após Interposição de Recurso” 

 

 A Comissão Avaliadora do processo seletivo para provimento de vagas do Projeto de Ensino 

“Práticas Pedagógicas na Educação Infantil” torna pública a retificação da “Homologação das 

Inscrições Após Interposição de Recurso”, disponibilizada no sítio do CEPAE/UFG no dia 18 de 

Novembro de 2020.  

 Após análise das inscrições homologadas, verificamos que as documentações enviadas pela 

“Candidata N° 22 – Karine Brandão de Sousa” no ato de inscrição, não contemplavam a 

totalidade das exigências estabelecidas pelo Edital N° 001/2020, especificamente, no que diz respeito 

ao envio do Curriculum Lattes, conforme prevê o item 2.3.3 do referido documento, em que se afirma 

que: “As documentações exigidas para inscrição são: 1. Ficha de inscrição, a qual poderá ser 

encontrada no site do CEPAE/UFG, sendo: www.cepae.ufg.br; 2.  Diploma de Licenciatura em 

Pedagogia, Artes (Artes Plásticas, Artes Cênicas, Música), Dança ou Educação Física, registrados ou 

validados conforme a legislação brasileira de títulos; 3. Curriculum Lattes e documentação 

comprobatória de todas as atividades acadêmicas e profissionais referentes aos últimos 05 (cinco) 

anos”. 

Por consequência, considerando o não atendimento às exigências do edital e a 

imprescindibilidade de mantermos a isonomia deste processo seletivo, a inscrição da “Candidata N° 

22 – Karine Brandão de Sousa” será indeferida. Ressaltamos a Lei N° 9.784 de 29 de Janeiro de 

1999, referente aos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, em que 

se declara que “Art. 53 – A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício 

de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos”.  

Caberá ao referido candidato um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar um recurso 

a partir do horário e data de publicação desta retificação. 

Comissão Avaliadora do Processo Seletivo. 
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