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NOME RECURSO RESPOSTA DA COMISSÃO 

RUI CARLOS MEDEIROS ALVES 
SOBRINHO 

O candidato solicita revisão de sua avaliação. A Comissão, conferindo todos os comprovantes  apresentados pelo 
candidato confirma sua desclassificação do processo de seleção, 
considerando que o mesmo não apresentou nenhum comprovante 
relacionado aos conhecimentos básicos em informática. O edital é 
claro quando, no item “Das Inscrições” informa que “As inscrições e 
entrega de CURRÍCULOS COMPROVADOS (constando 
obrigatoriamente nome, RG e CPF de forma clara e, ainda, os 
comprovantes dos requisitos para exercício da função)...” 

PABLO LUIZ SEDREZ TAVARES O candidato solicita revisão de sua avaliação. A Comissão, conferindo todos os comprovantes  apresentados pelo 
candidato, defere o recurso, lhe atribuindo  as pontuações 
conforme os documentos apresentados. 

ISIS ALVARENGA MARIA A candidata solicita revisão de sua avaliação. A Comissão, conferindo todos os comprovantes  apresentados pela 
candidata confirma sua desclassificação do processo de seleção, 
considerando que a mesma não apresentou nenhum comprovante 
relacionado ao quesito Experiência Profissional na sua área. O edital 
é claro quando, no item “Das Inscrições” informa que “As inscrições 
e entrega de CURRÍCULOS COMPROVADOS (constando 
obrigatoriamente nome, RG e CPF de forma clara e, ainda, os 
comprovantes dos requisitos para exercício da função)...” 

JULIANA SILVA LEMOES A candidata solicita revisão de sua avaliação. A Comissão, conferindo todos os comprovantes  apresentados pela 
candidata confirma sua desclassificação do processo de seleção, 
considerando que a mesma não apresentou nenhum comprovante 
relacionado ao quesito Experiência Profissional na sua área. Os 
comprovantes apresentados da UFPel, nos quais é atestado que a 
candidata “colaborou nas aulas práticas” não torna claro seu 
desempenho como Educador. 
O edital é claro quando, no item “Das Inscrições” informa que “As 
inscrições e entrega de CURRÍCULOS COMPROVADOS (constando 
obrigatoriamente nome, RG e CPF de forma clara e, ainda, os 
comprovantes dos requisitos para exercício da função)...” 

FABIANE BORBA BERGMANN A candidata solicita revisão de sua avaliação. A Comissão, conferindo todos os comprovantes  apresentados pela 
candidata, defere o recurso, lhe atribuindo  as pontuações 
conforme os documentos apresentados. 
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Pelotas, 06 de julho de 2018 

Comissão Especial de Avaliação e Seleção Pública:    Portarias nº 024 e 042/2018 

 

 

Andrei Moitinho Tavares                                                                                

                                     

Berenice Martinez Nunes                                                                              

                             

John Christian da Silva de Jesus 

 

Maria Fernanda Zanotta Carneiro 

 

Sergio Luis de Andrade 

 

 

ISABELITA PEREIRA PORTELA A candidata solicita revisão de sua avaliação 
no quesito Conclusão de Doutorado. 

A Comissão, conferindo todos os comprovantes  apresentados pela 
candidata, defere o recurso, lhe atribuindo  25 pontos no quesito 
Conclusão de Doutorado. 




