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MESTRADO - CADASTROS HOMOLOGADOS 

 

Protocolo 

 
Protocolo 

 
Protocolo 

 
Protocolo 

 
Protocolo 

17135 

 

17368 

 

17506 

 

17688 

 

17829 

17156 

 

17369 

 

17513 

 

17690 

 

17833 

17200 

 

17373 

 

17514 

 

17695 

 

17836 

17208 

 

17374 

 

17516 

 

17699 

 

17838 

17212 

 

17376 

 

17519 

 

17700 
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17216 

 

17377 
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17221 

 

17383 
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17851 
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17558 
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17859 
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17569 
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17720 
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17428 
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17888 
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17443 
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17737 

 

17908 
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17444 
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17739 

 

17911 

17270 

 

17449 

 

17602 

 

17744 

 

17913 

17271 

 

17456 

 

17605 

 

17745 

 

17914 

17277 

 

17459 

 

17613 

 

17747 

 

17915 

17278 

 

17460 

 

17614 

 

17748 

 

17918 

17279 

 

17461 

 

17618 

 

17750 

 

17925 

17280 

 

17462 

 

17619 

 

17754 

 

17929 

17289 

 

17464 

 

17622 

 

17757 

 

17936 

17297 

 

17465 

 

17634 

 

17763 

 

17937 

17306 

 

17468 

 

17645 

 

17771 

 

17941 

17310 

 

17469 

 

17652 

 

17779 

 

17945 

17312 

 

17470 

 

17653 

 

17783 

 

17955 

17319 

 

17476 

 

17656 

 

17788 

 

17956 

17323 

 

17477 

 

17658 

 

17795 

 

17958 

17328 

 

17483 

 

17661 

 

17797 

 

17961 

17331 

 

17489 

 

17665 

 

17806 

 

17967 

17334 

 

17492 

 

17670 

 

17808 

 

17980 

17340 

 

17497 

 

17678 

 

17812 

 

17981 

17346 

 

17498 

 

17679 

 

17813 

 

17983 

17358 

 

17501 

 

17682 

 

17818 

 

17987 

17365 

 

17502 

 

17683 

 

17826 

 

17989 

17366 

 

17504 

 

17686 

 

17827 

 

17990 
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Protocolo 

 
Protocolo 

 
Protocolo 

 
Protocolo 

17992 

 

18131 

 

18250 

 

18419 

17993 

 

18138 

 

18253 

 

18420 

18000 

 

18139 

 

18255 

 

18424 

18002 

 

18143 

 

18261 

 

18427 

18005 

 

18145 

 

18263 

 

18429 

18007 

 

18146 

 

18265 

 

18436 

18018 

 

18147 

 

18266 

 

18440 

18038 

 

18148 

 

18270 

 

18441 

18039 

 

18152 

 

18278 

 

18442 

18047 

 

18164 

 

18280 

 

18452 

18049 

 

18168 

 

18281 

 

18454 

18052 

 

18175 
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18456 

18054 

 

18177 

 

18294 

 

18458 

18055 

 

18178 

 

18296 

 

18461 

18056 

 

18179 

 

18301 

 

18465 

18057 

 

18180 

 

18303 

 

18468 
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18182 

 

18306 

 

18471 

18062 

 

18185 

 

18307 

 

18475 

18063 

 

18192 

 

18308 

 

18489 

18064 

 

18196 

 

18312 

 

18491 

18072 

 

18200 

 

18314 

 

18494 

18079 

 

18201 

 

18316 

 

18499 

18080 

 

18202 

 

18317 

 

18504 

18082 

 

18206 

 

18326 

 

18511 

18083 

 

18208 

 

18347 

 

18512 

18085 

 

18213 

 

18351 

 

18517 

18086 

 

18215 

 

18355 

 

18523 

18089 

 

18216 

 

18358 

 

18535 

18092 

 

18217 

 

18360 

 

18542 

18095 

 

18218 

 

18370 

 

18543 

18099 

 

18220 

 

18374 

 

18547 

18105 

 

18221 

 

18388 

 

18552 

18107 

 

18229 

 

18397 

 

18556 

18108 

 

18232 

 

18398 

 

18557 

18109 

 

18233 

 

18406 

 

18558 

18119 

 

18237 
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18239 

 

18416 
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18244 

 

18418 

  



3 Chamada Pública nº 261/SED/2022 - UNIEDU/FUMDES Pós-graduação - 15/04/2022 
 

MESTRADO - CADASTROS NÃO HOMOLOGADOS 

 

Protocolo Parecer 

17118 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Não apresentou histórico escolar de ensino médio de acordo com 

previsto na Chamada Pública.. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou comprovante de residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública.. 

- inciso 5.1.3 - Não apresentou comprovante de matrícula de acordo com previsto 

na Chamada Pública.. 

- inciso 5.1.4 - Não apresentou currículo lattes de acordo com previsto na Chamada 

Pública.. 

- inciso 5.1.5 - Não apresentou documento oficial de identidade de acordo com 

previsto na Chamada Pública. 

17120 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem ato regulatório do curso/programa na IES, sem data (previsão) de término do 

curso. 

17121 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17122 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

 - inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

 - inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

 - inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17123 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4/alínea c - Pontuou com 02 itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 
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17124 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no 

Currículo Lattes. 

17128 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

 - inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em CNEC sem declaração da 

Coordenadoria Regional de Educação. 

 - inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

 - inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES, sem data de 

início do curso.  

 - inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17129 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

 - inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

 - inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

 - inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES.  

17130 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 03 itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 04 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17131 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 
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- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 04 itens em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 

17137 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é legível (requer senha para acesso). 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 02 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

17143 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no 

Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17144 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17145 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17148 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de incompleto - sem a 

modalidade do curso,  sem data do início  do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES.  
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17151 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17152 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no 

Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17153 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é legível. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data início do curso, sem a modalidade do curso. 

17154 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 02 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17155 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública/Comprovação. incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES, sem data do 

início e previsão de término do curso. 

17158 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 01 item em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso5.1.4/alínea e - Pontuou com 03 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 
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17163 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17164 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso. 

17166 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de 

recebimento de bolsa. 

17167 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17168 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é Comprovante de Residência. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 04 itens em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 03 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 
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17169 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é Comprovante de Residência. 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 01 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova. 

17171 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17172 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 03 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

17173 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

17174 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública/Comprovação. incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES, sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado. 

- inciso 5.1.4 - Documento apresentado sem identificação da Plataforma Lattes. 

17175 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 
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17177 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

 - inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em CNEC sem declaração da 

Coordenadoria Regional de Educação. 

 - inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

 - inciso 5.1.5 - Documento apresentado está incompleto. 

17178 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

 - inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

 - inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

 - inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

 - inciso 5.1.4 - Documento apresentado sem identificação da Plataforma Lattes. 

17184 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 05 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17186 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea c - Pontuou com 01 item em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17187 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

 - inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

 - inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

 - inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17192 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

 - inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

 - inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 
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 - inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, fora do prazo de 04 anos anos previsto na Chamada Pública. 

17194 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

• Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17197 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17199 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17202 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

 - inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

 - inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

 - inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

 - inciso 5.1.4 - Documento apresentado sem identificação da Plataforma Lattes e 

não comprovam os itens “autoria capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, “autoria de 

trabalho(s) publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)” e “participação 

em grupo(s) de pesquisa(s)”. 

17204 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 03 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

• Pontuou com 01 item em “autoria capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, fora do 

prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

• Pontuou com 02 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

• Pontuou com 03 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17205 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

• 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na 

Chamada Pública. 

• 5.1.4/alínea d - Pontuou com 02 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

• 5.1.4/alínea d - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 
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17206 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

• 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na 

Chamada Pública. 

• 5.1.4/alínea d - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

• 5.1.4/alínea d - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17207 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

• 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na 

Chamada Pública. 

• 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do 

curso, sem data do início  do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

• 5.1.4/alínea d - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17211 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

• Pontuou com 01 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17213 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

17215 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de incompleto - sem a 

modalidade do curso,  sem data do início  do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES e com data limite para conclusão do curso em nov/2021. 

17217 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17220 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 
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• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17228 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o parágrafo único do inciso 5.1.1 

do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso. 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado está incompleto. 

17230 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 03 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 

comprova apenas 02 no Currículo Lattes. 

17232 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes/fora do prazo. 

17233 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17243 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 05 itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17246 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

Documento apresentado não é legível. 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado está incompleto. 

17249 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4 - Documento apresentado não é Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado não é documento oficial de identidade. 
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17251 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o parágrafo único do inciso 5.1.1 

do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na 

Chamada Pública. 

• 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do 

curso, sem data do início e previsão de término do curso e sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

• 5.1.4/alínea b - Pontuou com 01 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

17252 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o parágrafo único do inciso 5.1.1 

do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na 

Chamada Pública. 

• 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do 

curso, sem data do início e previsão de término do curso e sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

• 5.1.4/alínea d - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

• 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17273 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 02 itens em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 01 

no Currículo Lattes, o outro é fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17274 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato 

regulatório do curso/programa na IES,sem o período/semestre letivo no qual o 

candidato encontra-se matriculado. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

17282 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.4 - Incompleto. Não apresentou Comprovante de Residência de acordo 

com previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Documento apresentado não é Currículo Lattes. 
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17283 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio em CNEC sem declaração da Coordenadoria 

Regional de Educação. 

17284 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Histórico Escolar de Ensino Médio em CNEC sem declaração de 

bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado; sem data do 

início e previsão de término do curso; sem ato regulatório do curso/programa na 

IES; sem a modalidade do curso. 

17287 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 05 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 03 no Currículo 

Lattes, os demais fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17291 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

inciso 5.1.1 • Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração 

de recebimento de bolsa. 

inciso 5.1.2 • Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

inciso 5.1.3 • Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual encontra-se 

matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato regulatório 

do curso/programa na IES. 

17296 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso  5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso  5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17298 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

inciso 5.1.1 • Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração 

de recebimento de bolsa. 

inciso 5.1.2 • Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

inciso 5.1.3 • Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

inciso 5.1.4 • Pontuou com 01 item  “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais 

de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 
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17301 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na 

IES, sem a modalidade do curso. 

17305 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 05 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas Nº no Currículo Lattes. 

•Pontuou com 03 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17313 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação de parentesco 

ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a residência do 

candidato. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4 - Documento apresentado não é Currículo Lattes. 

17314 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é legível (requer senha para acesso). 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado está incompleto. 

17316 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17317 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 02 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 
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17325 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

17330 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto -  sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”,  mas não comprova no Currículo Lattes 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

17335 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 03 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas comprova apenas 02 no Currículo Lattes. 

17336 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17337 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item  “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 
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17338 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação de parentesco 

ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a residência do 

candidato. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES.  

17343 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

inciso 5.1.2 • Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

• Pontuou com 04 iteNS em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”,  mas comprova apenas 03 no Currículo Lattes. 

17344 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17345 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 iteM em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 03 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item 1 em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17348 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

-inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

-inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes 

17352 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 
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17359 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”,  fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

17361 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto -   sem data do 

início e previsão de término do curso. 

17364 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto -  sem a 

modalidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 02 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 02 itens em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 

17379 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

17381 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem 

data do início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 
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17382 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Lattes 

- inciso 5.1.4 -  Pontuou com 02 itens  “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

17384 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de livro(s) publicado(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

17386 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de 

recebimento de bolsa. 

17387 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação de parentesco 

ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a residência do candidato 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado está incompleto. 

17390 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação de parentesco 

ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a residência do candidato 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 
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17396 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública.  

17401 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17402 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 • Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio 

- inciso 5.1.2 • Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 • Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes 

17403 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes 

17404 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17406 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 -  Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4  - Pontuou com 02 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4  - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de 
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pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17408 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17411 

Não homologado/indeferido por não ter atendido a alínea g) do item 2.2 e o inciso 

5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem data do início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

17412 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto -  sem a 

modalidade do curso, sem data do - - início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “autoria de livro(s) publicado(s)”, fora do 

prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 05 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17414 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 • Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 • Pontuou com Nº item OU itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17422 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

17424 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17426 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

17427 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 
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17429 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem data do início e previsão de 

término do curso, sem a modalidade do curso,  

sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

17430 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de 

recebimento de bolsa. 

17431 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

17432 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

inciso 5.1.2 • Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

inciso 5.1.3 • Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

inciso 5.1.4 • Pontuou com 02 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17433 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17434 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

inciso 5.1.1 • Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração 

de recebimento de bolsa. 

inciso 5.1.2  Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

inciso 5.1.3 • Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

17439 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

inciso 5.1.1 • Apresentou Histórico Escolar de Ensino Médio incompleto. 

inciso 5.1.2  . Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17441 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 03 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 

comprova apenas 01 no Currículo Lattes. 
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17442 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1  • Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.2  • Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3  • Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

17447 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 • Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.3 • Documento apresentado é Comprovante de Matrícula de 

Especialização 

17454 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso, sem a modalidade do curso, sem data do 

início e previsão de término do curso, e sem ato regulatório do curso/programa na 

IES...  

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 (dois) itens em “artigo publicado em periódicos”, 

fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. Pontuou com 04 (quatro) 

itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de evento(s) técnico-

científico(s)”, mas comprova apenas 02 (dois) no Currículo Lattes. 

17458 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01(um) item  em “participação em grupo de pesquisa”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17471 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

-  inciso 5.1.3 – Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data início 

e data previsão de fim. 

-  inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

17474 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

-  inciso 5.1.3 – Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data início 

e data previsão de fim. 

-  inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

17475 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 
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17490 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem data do início e previsão de 

término do curso, sem a modalidade do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

17493 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

17495 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é legível. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso. 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado não é legível. 

17500 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17505 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 (um) item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

17518 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 01 (um) item em “participação em grupo de 

pesquisa”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17521 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 02(dois) itens em “apresentação de trabalho com publicação em 

anais de congresso técnico científico”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17525 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 02 (dois) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 

não comprova no Currículo Lattes. 
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17529 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 4 (quatro) itens em “apresentação de trabalho 

com publicação em anais de congresso técnico científico”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública.  

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 3 (três) itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17532 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

17533 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 2 (dois) itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17535 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 2 (dois) itens em “autoria de livro(s) publicado(s)”, mas comprova 

apenas 01 (um) no Currículo Lattes.  

• Pontuou com 5 (cinco) itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 3 (três) no Currículo Lattes. 

17540 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 2 (dois) itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17541 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 03 (três) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 

não comprova no Currículo Lattes. 

17544 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 (um) em “participação em grupo de pesquisa”, mas 

não comprova no Currículo Lattes. 
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17547 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 (um) item em “participação em grupo de pesquisa”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17550 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17551 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso. Apresentou Comprovante de Matrícula 

incompleto - sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

17562 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17563 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio da 

candidata, estando em nome de outra pessoa. Histórico Escolar de Ensino Médio 

em Escola Privada sem declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem data do 

início e previsão de término do curso,  sem ato regulatório do curso/programa na 

IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 1 (um) item em “participação em grupo de 

pesquisa”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17564 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 (um)item em “participação em grupo de pesquisa”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 
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17565 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é legível. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na 

IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 4 (quatro) itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas comprova apenas Nº 01 (um) no Currículo Lattes. 

17567 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na 

IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 4 (quatro) itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas comprova apenas Nº 1 (um) no Currículo Lattes. 

17570 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 (um) item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública.  

• Pontuou com 5 (cinco) itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

• Pontuou com 1 (um) item em “participação em grupo de pesquisa”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17573 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso,  sem data do início e previsão de término do curso,  sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 1 (um) item em “artigo publicado em 

periódico nacional ou internacional com Qualis Periódicos/CAPES”, fora do prazo 

de 04 anos previsto na Chamada Pública.  

- inciso 5.1.4/alínea d -Pontuou com 4 (quatro) itens em “ apresentação de trabalho 

com publicação em anais de congresso técnico científico”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 1 (um) item em “participação em grupo de 

pesquisa”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17583 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17585 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 
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• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de 

recebimento de bolsa. 

17586 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17587 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17589 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 1 (um) item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

17592 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17594 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

17601 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 1 (um) item em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. Pontuou com Nº 1 (um) item em “ apresentação de trabalho com publicação 

em anais de congresso técnico científico”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

17610 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 
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17620 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.4 - Documento apresentado não está em língua portuguesa 

impossibilitando análise.  

- inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é legível (requer senha para acesso). 

17621 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 3 (três) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 

comprova apenas Nº 1 (um) no Currículo Lattes. 

17623 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 1 (um) item “autoria de trabalho publicado em 

anais de evento técnico-científico”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17624 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17628 

Não homologado/indeferido por não ter atendido a alínea g) do item 2.2 e o inciso 

5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é legível. 

17629 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública (apresentou apenas 2022). 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado está incompleto. 

17631 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 2.2/alínea g - Documento apresentado não é legível impossibilitando 

análise.  

17637 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 (um) item em “apresentação de trabalho com 

publicação em anais de congresso técnico científico”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 
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17638 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17641 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de 

recebimento de bolsa. 

17649 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 (um) item em “participação em grupo de pesquisa”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17651 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem data do início e previsão de término do curso, sem ato regulatório. 

17655 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem data do início e previsão de término do curso, sem ato regulatório. 

17662 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17664 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 2 (dois) itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17668 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do início e previsão 

de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

17673 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17680 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem 

data do início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 
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17692 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17698 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.5 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é documento oficial de identidade. 

17701 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17702 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.2 – Incompleto. Não apresentou Comprovante de Residência de acordo 

com previsto na Chamada Pública. 

17705 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 (um) item em “capítulo de livro publicado”, fora do prazo de 04 

anos previsto na Chamada Pública. 

17710 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17722 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17725 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 01 (um) item em “participação em grupo de 

pesquisa”, mas não comprova no Currículo Lattes. Pontuou com Nº 01 (um) item 

em “apresentação de trabalho com publicação em anais de congresso técnico 

científico”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 
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17731 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2  - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3  - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17732 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 (dois) itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

17734 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17738 

Não homologado/indeferido por não ter atendido a alínea g) do item 2.2 e o inciso 

5.1.5 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é legível. 

17741 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17751 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 (um) item em “participação em grupo de pesquisa”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17753 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em CNEC sem declaração da 

Coordenadoria Regional de Educação. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

17755 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 
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17758 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na 

IES. 

17761 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na 

IES.. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 01 (um) item em “autoria de livro publicado”, mas 

não comprova no Currículo Lattes. 

17765 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o parágrafo único do inciso 5.1.1 

do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio não permite identificar se escola era pública ou 

particular e não há documento adicional de comprovação. 

17767 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de 

recebimento de bolsa. 

17769 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

comprovante de matrícula: 5.1.3 Comprovante de matrícula 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES..                                                                                                                

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 01 (um) item em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is”, fora do prazo de 04 anos previsto 

na Chamada Pública. Pontuou com Nº 01 (um) item em “participação em grupo(s) 

de pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17772 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES.     
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17774 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

Resposta 02: 

- inciso 5.1.2 do item 5.1 – Não apresentou Comprovante de Residência de acordo 

com previsto na 

Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e 

previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

17775 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17777 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.5 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado está incompleto. 

17780 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem data do início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

17781 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17785 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e 

previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

17786 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do 

curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, 

sem data do início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 do item 5.1 – Pontuou com Nº 01 (um) item OU itens em 
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“participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17790 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Apresentou Histórico Escolar de Ensino Médio incompleto. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 02 (dois) itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas comprova apenas Nº 01 (um) no Currículo Lattes. 

17798 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso. 

17799 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 

261/SED/2022. 

 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem 

data do início e 

previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

17804 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

-  inciso 5.1.2, alínea g) do item 2.2 - Documento apresentado não é legível. Não 

apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº 01 (um) item OU itens em “autoria de artigo(s) 

publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova 

no Currículo Lattes. 

17807 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 

261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17809 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022:5.1.1 Histórico Escolar de Ensino Médio 

- inciso 5.1.1 - Apresentou Histórico Escolar de Ensino Médio incompleto. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17814 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17815 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem 

data do início e 
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previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

17816 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 –

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17820 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 4 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

17822 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

- Pontuou com 01 (um) item em “artigo publicado em periódico nacional ou 

internacional com Qualis Periódicos/CAPES”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

- Pontuou com 01 (um) item em “apresentação de trabalho com publicação em anais 

de congresso técnico científico ”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

17830 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17831 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - sem a modalidade do curso. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 05 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17835 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item OU 1 em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 
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17837 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 alínea g) do item 2.2 - Documento apresentado não é legível (requer 

senha para acesso). 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17839 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17842 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Apresentou Histórico Escolar de Ensino Médio incompleto. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 04 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 02 no Currículo 

Lattes. Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 

não comprova no Currículo Lattes. 

17847 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação 

de parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a 

residência do candidato. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

17848 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 
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17849 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17850 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é legível. Apresentou Comprovante de 

Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES, 

- inciso 5.1.5 , a alínea g) do item 2.2 - Documento apresentado não é legível. 

17860 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº261/SED/2022. 

- Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17867 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado,  sem data do início e previsão de término do curso e  sem o ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 03 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 02 no 

Currículo Lattes. 

17868 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17869 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 –

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº261/SED/2022. 

• Pontuou com 05 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 02 no Currículo Lattes; 

• Pontuou com 04 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, fora do prazo 

de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17870 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado,  sem data do início e previsão de término do curso e sem ato 

regulatório docurso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 04 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas comprova apenas 02 no Currículo Lattes. 
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17871 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

17872 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de 

recebimento de bolsa. 

17882 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 –

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 

261/SED/2022. 

- Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17886 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 –

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 

261/SED/2022: 

• Pontuou com 05 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 02 no Currículo Lattes. 

17887 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022:  

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso e  sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17891 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

-  inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso e sem ato regulatório do curso/programa na 

IES. 

17892 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso5.1.2 - Documento apresentado não é legível. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 05 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 04 no Currículo 

Lattes. 
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17894 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 –

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº261/SED/2022:  

• Pontuou com 01 item em “autoria de livro(s) publicado(s)”, fora do prazo de 04 

anos previsto na Chamada Pública.  

• Pontuou com 01 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

• Pontuou com 02 itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, mas 

comprova apenas 01 no Currículo Lattes. 

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17896 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou  com 05 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 03 no Currículo Lattes. 

17902 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Apresentou Histórico Escolar de Ensino Médio incompleto. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

17904 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

-inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação 

de parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a 

residência do candidato. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso,  sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 03 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública e Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17905 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

17919 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 –

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº261/SED/2022. 

- Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem o período/semestreletivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem data 
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do início e previsão de término do curso e sem ato regulatório do curso/programa na 

IES. 

17923 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 –

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº261/SED/2022.   

• Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

17926 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2  • Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3  • Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade docurso, Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17932 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

inciso 5.1.2 • Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação 

de parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a 

residência do candidato. 

17935 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta, 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso. 

17938 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

17939 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)” , fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

17940 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública, Pontuou com 02 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

17943 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre letivo 

no qual o candidato encontra-se matriculado. 
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17944 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

17946 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

17951 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

- Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado. 

17953 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 2 itens em participação em grupo(s) de pesquisa(s), 

fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado não é documento oficial de identidade. 

17954 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 1 item em artigo publicado em periódico nacional ou 

internacional com Qualis Periódicos/CAPES, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 4 itens em capítulo de livro publicado, fora do prazo de 

04 anos previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 1 item em apresentação de trabalho com publicação 

em anais de congresso técnico-científico, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 2 itens em participação em grupo de pesquisa, fora do 

prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17957 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.5 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Documento apresentado não é documento oficial de identidade. 
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17964 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “autoria de livro(s) publicado(s)”, mas não comprova no 

Currículo Lattes. 

• Pontuou com 03 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17965 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 03 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

17966 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item  em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

17973 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 • Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 • Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

17977 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta 

17978 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- nciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação 

de parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a 

residência do candidato. 

17984 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

17985 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 item em autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is) e autoria capítulo(s) de livro(s) publicado(s), fora 

do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

17988 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
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comprova no Currículo Lattes. 

17999 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18003 

Não homologado/indeferido por não ter atendido 5.1.3 do item 5.1 – Primeira Etapa 

– Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 261/SED/2022: 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

18004 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 2 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas comprova 

apenas 1º no Currículo Lattes. 

18009 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

18011 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

•  Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18012 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

•  Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado. 

18014 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

•  Documento apresentado não é Currículo Lattes. 

18016 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 
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18023 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5,1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem a modalidade do curso, sem data do início e previsão de 

término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 1 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado não é documento oficial de identidade. 

18024 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 item em artigo publicado em periódico nacional ou internacional 

com Qualis Periódicos/CAPES, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

• Pontuou com 1 item em capítulo de livro publicado, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 

• Pontuou com 5 itens em apresentação de trabalho com publicação em anais de 

congresso técnico-científico, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

• Pontuou com 1 item em participação em grupo de pesquisa, fora do prazo de 04 

anos previsto na Chamada Pública. 

18025 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre letivo 

no qual o candidato encontra-se matriculado, sem ato regulatório do curso/programa 

na IES. 

18027 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Documento apresentado não é Currículo Lattes. 

18029 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Pontuou com 2 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18030 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem 

data do início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 
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18031 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Documento apresentado não é Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 1 item em capítulo de livro publicado, fora do prazo de 

04 anos previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 1 item em apresentação de trabalho com publicação 

em anais de congresso técnico-científico, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

18033 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de 

recebimento de bolsa. 

18034 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18035 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado. 

18037 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é Currículo Lattes. 

18042 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18043 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 item em apresentação de trabalho com publicação em anais de 

congresso técnico-científico, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

• Pontuou com 1 item em participação em grupo de pesquisa, fora do prazo de 04 

anos previsto na Chamada Pública. 

18046 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 
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18048 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. Apresentou somente Cópia de Declaração de 2019.                                                     

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na 

IES e sem mencionar a modalidade não presencial. 

18050 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18051 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18053 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18058 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1–

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 1423/SED/2019. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula na modalidade não presencial. 

18060 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto  

na Chamada Pública.                                                                                                                                            

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso. 

18066 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o parágrafo único  

do inciso 5.1.1 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL 

I/ELIMINATÓRIA 

 da Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio não permite identificar se escola era 

 pública ou particular e não há documento adicional de  comprovação. 

18067 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 -  Documento apresentado não é legível. 

- inciso 5.1.4alínea c - Pontuou com 02 itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes 

- inciso 5.1.4alínea e - Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s)  de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18071 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do  curso, 
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sem  data do início e previsão de término do curso e sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

18075 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18091 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública.                                                                                                                                                                                   

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem  data do início e previsão de término do curso e sem ato 

regulatório do curso/programa na IES.     

- inciso 5.1.4 -Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”,  

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18093 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio não permite identificar se escola 

estrangeira era pública ou particular e não há documento adicional de comprovação. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem  data do início  do curso e sem ato regulatório do 

curso/programa na IES.    

18094 

Não homologado/indeferido por não ter atendido a alínea g) do item 2.2 e o inciso 

5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é legível. 

18096 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública.  

- inciso 5.1.4 -Pontuou com 03 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18101 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022:                         

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio.  

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública.                                                                                                                                                                                  

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Latte 

18110 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 02 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s)  em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no  Currículo Lattes 
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18115 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18116 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio não permite identificar se escola 

era pública ou particular e não há documento adicional de comprovação.                                                                                  

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública.  •5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - 

sem a modalidade do curso, sem  data do início e previsão de término do curso e 

sem ato regulatório do curso/programa na IES.     

- inciso 5.1.4/alínea a - Pontuou com 01 item em “autoria de livro(s) publicado(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18117 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022:                         

- inciso 5.1.1  - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.4 - Não apresentou  o item “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

no Currículo Lattes de acordo com previsto na Chamada Pública.       

18120 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é legível. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem  data do início e previsão de término do curso e sem ato 

regulatório do curso/programa na IES.       

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 02 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes.   

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 01 item s em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18128 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes.  

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 05 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas Nº no Currículo 

Lattes.  

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 
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18130 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1  – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

 nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18133 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1  – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública  

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18135 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1  – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a  modalidade do curso, 

sem  data do início e previsão de término do curso e sem ato regulatório do 

curso/programa na IES.    

18137 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1  – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA  da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto -  sem ato regulatório do  

curso/programa na IES.  

18142 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso e sem ato regulatório do curso/programa na IES.                                                                                                    

- inciso 5.1.4 Pontuou com 04 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 02 no Currículo 

Lattes. 

18144 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública.     

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s) de  

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18150 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data início e fim e sem ato regulatório do curso/programa 

na IES.                                                            

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s) de  

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 
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18156 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração 

de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é legível e Não apresentou 

Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública.                                                                                                             

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem  data do início e previsão de término do curso e sem ato 

regulatório do curso/programa na IES.    

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18160 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “autoria de livro(s) publicado(s)”, mas não comprova no 

Currículo Lattes. 

18161 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1  

– PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada  

Pública nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item  em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s)  

nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18165 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública.            

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso e sem ato regulatório do curso/programa na 

IES.                                                             

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. • Pontuou com 05 itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18166 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 03 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. • Pontuou com 02 itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, 

mas comprova apenas 01 no Currículo Lattes. 

18167 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

• 5.1.4 Pontuou com 04 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas comprova apenas 02 no Currículo Latte.  

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 
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18169 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18170 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência dos últimos 02 (dois) 

anos em Santa Catarina.  

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na 

IES, sem a modalidade do curso.  

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18171 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência dos últimos 02 (dois) 

anos em Santa Catarina.   

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto -sem data do 

início e previsão de término do curso, sem a modalidade do curso e sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18172 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

18181 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato regulatório do 

curso/programa na IES, sem data do início e previsão de término do curso. 

18184 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea c - Pontuou com 03 itens em “em “autoria capítulo(s) de 

livro(s) publicado(s)”mas não comprova no Currículo Lattes. 

18188 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o parágrafo único do inciso 5.1.1 

do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio não permite identificar se escola era pública ou 

particular e não há documento adicional de comprovação. 

18194 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1  – 

PRIMEIRA ETAPA – 

DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com Nº item OU itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 

não comprova no Currículo Lattes. 
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18198 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública  

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item s em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18199 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

18203 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1  – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18204 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1  – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública  

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18205 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

• 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na 

Chamada Pública. 

• 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 

não comprova no Currículo Lattes. 

18209 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18210 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes 

18212 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18224 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 05 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 03  no Currículo Lattes. 

18225 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 04 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 
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18226 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

18230 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2  Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem data do 

início e previsão de término do curso e sem a modalidade do curso. 

18234 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2- Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta.                                                        

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato 

regulatório do curso/programa na IES.                                                                                                                                                  

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 05 itens em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas Nº 

no Currículo Lattes.  

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 04 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18235 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência dos últimos 02 (dois) 

anos em Santa Catarina e declaração de terceiro indica endereço divergente dos 

comprovantes anexados.           

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem data 

início, sem modadlidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

18238 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 items em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18246 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem previsão de 

término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES e sem a 

modalidade do curso.                                       

- inciso 5.1.4 - Pontuou com Nº item OU itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas comprova apenas Nº no Currículo Lattes. 
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18247 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18249 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

• 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na 

Chamada Pública.                                                                                                                                                                          

• 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em "autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)” fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. • Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 

não comprova no Currículo Lattes.    

18256 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em 

anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas comprova apenas Nº no Currículo Lattes. 

18257 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

18264 

Não homologado/indeferido por não ter atendido a alínea g) do item 2.2 e o inciso 

5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é legível. 

18268 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18269 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

18274 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na 

IES. 
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18275 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 02 (dois) itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, mas 

comprova apenas 01 (um) no Currículo Lattes.  

• Pontuou com 01 (um) item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

• Pontuou com 01 (um) item em “participação em grupo de pesquisa”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18276 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é Currículo Lattes. 

18279 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 02 (dois) itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

18284 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18287 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 01 item  em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18290 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 –

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

•  Pontuou com 01 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18292 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item  

5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada 

Pública nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 4  itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18293 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.2 - Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação 

de parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a 

residência do candidato. 
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18298 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 02 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas não  comprova no Currículo Lattes. 

18299 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 

comprova apenas Nº no Currículo Lattes. 

18304 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

18305 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

18309 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022:Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do 

item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da 

Chamada Pública nº 261/SED/2022. 

- inciso 5.1.1 -  Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4  - Pontuou com 2 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18319 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 3 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas comprova apenas 1 no 

Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

18321 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de 

recebimento de bolsa. 
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18323 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4/alínea b – Pontuou com 1 item  em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea d – Pontuou com 1 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

18325 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem data do 

início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na 

IES. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4 - Documento apresentado não é Currículo Lattes. 

18327 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- item 2.2 e o inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é legível impossibilitando 

análise.  

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18329 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso. 

18330 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 – Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 – Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso. 

- inciso 5.1.4/alínea e – Pontuou com 03 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas comprova apenas 02 no Currículo Lattes. 

18331 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

•  Pontuou com 4 itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, mas 

comprova apenas 2 no Currículo Lattes. 
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18332 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4/alínea a -  Pontuou com 1 item em “autoria de livro(s) publicado(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea c - Pontuou com 1 item em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado está incompleto. 

18333 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

18334 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

18335 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 item em “capítulo de livro publicado”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 

• Pontuou com 2 itens em “apresentação de trabalho com publicação em anais de 

congresso técnico científico”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

18339 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.5 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Documento apresentado não é documento oficial de identidade. 

18340 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4 - Pontuou com 2 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, 

mas não comprova no Currículo Lattes. 

18343 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 – Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 3 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea c - Pontuou com 1 item em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 2 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de 
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pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18344 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

- Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, fora do prazo 

de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

18348 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18350 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do curso/programa na 

IES. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 1 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

18365 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4/alínea e – Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18367 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 5 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 2 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18368 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

18371 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

- Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 
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18377 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18378 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Pontuou com 01 item OU itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

Pontuou com 01 item OU itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

Pontuou com 02 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18379 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

18382 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 – Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 2 itens em “apresentação de trabalho com 

publicação em anais de congresso técnico-científico”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18383 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

18389 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 
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18393 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4/alínea c - Pontuou com 1 item em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 1 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 4 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18394 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 – Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado. 

18396 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.5 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é documento oficial de identidade. 

18404 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

18410 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18414 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado. 

- inciso 5.1.2 - Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação 

de parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a 

residência do candidato. 

18415 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 

nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

• Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 
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18417 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4/alínea d  – Pontuou com 1 item em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no 

Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea e  – Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18423 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18425 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18432 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso. 

18434 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem 

data do início e previsão de término do curso, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

18438 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 1 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, fora do prazo de 04 anos previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 1 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

18443 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado. 
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18445 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18447 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 – Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- inciso 5.1.4/alínea d -  Pontuou com 2 itens em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 

18450 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Pontuou com 1 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de evento(s) 

técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18451 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18455 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

18463 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Apresentou Comprovante de Residência de forma incompleta. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 5 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 3 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 2 itens em “capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 1 item em “apresentação de trabalho(s) com 

publicação em anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 
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18469 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

-inciso 5.1.2 -  Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado. 

- inciso 5.1.4/alínea b  - Pontuou com 1 item em “artigo publicado em periódico 

nacional ou internacional com qualis perioódicos/CAPES”, fora do prazo de 04 

anos previsto na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.4/alínea d  - Pontuou com 2 itens em “apresentação de trabalho com 

publicação em anais de congresso técnico-científico”, fora do prazo de 04 anos 

previsto na Chamada Pública. 

18474 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 -  Documento apresentado não é Comprovante de Residência. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

-  inciso 5.1.4 - Documento apresentado não é Currículo Lattes. 

-  inciso 5.1.5 -Documento apresentado não é documento oficial de identidade. 

- inciso 5.1.6  - Documento apresentado não informa o CPF. 

18479 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

18480 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso, 

sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

18481 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 2 itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 

internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, fora do prazo de 04 anos previsto 

na Chamada Pública. 

18482 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 
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18483 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com  

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 1 item em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas não comprova no Currículo 

Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18485 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- item 2.2 e o inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é legível. 

- item 2.2 e o inciso 5.1.4 -  Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18486 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 3 itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 

internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, fora do prazo de 04 anos previsto 

na Chamada Pública. 

• Pontuou com 5 itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais de 

congresso técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

• Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, fora do prazo 

de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

18487 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - presentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso, sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado, sem data do início e previsão de término do curso, sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 1 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

18490 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

•  Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 
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18493 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem 

declaração de recebimento de bolsa. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso; sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado; sem data do início e previsão de término do curso; sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea b- Pontuou com 3 itens em “artigo(s) publicado(s) em 

periódico(s) nacional(is) ou internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, fora 

do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

18495 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso;  

sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado; sem 

data do início e previsão de término do curso; sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

18496 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18497 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- alínea g) do item 2.2 e o inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é legível. 

- alínea g) do item 2.2 e o inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é legível. 

- alínea g) do item 2.2 e o inciso 5.1.4 - Documento apresentado não é legível. 

18500 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.5 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado está incompleto. 

18506 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

•  Documento apresentado não é Currículo Lattes. 

18507 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação de 

parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a residência 

do candidato. 
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18508 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso;  sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-

se matriculado; sem data do início e previsão de término do curso; sem ato 

regulatório do curso/programa na IES.. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 1 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na 

Chamada Pública. 

18509 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

•  Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o período/semestre 

letivo no qual o candidato encontra-se matriculado, sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

18514 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

•  Pontuou com 1 item em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de 

evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

•  Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18515 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 2 itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

• Pontuou com 1 item em “apresentação de trabalho com publicação em anais de 

congresso técnico científico”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada 

Pública. 

18519 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Pontuou com 2 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) em anais de evento(s) 

técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18520 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso; sem data do início e previsão de término do curso; sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado; sem ato 

regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

18521 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 
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18524 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso; 

sem o período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado; sem 

data do início e previsão de término do curso; sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

18525 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

18526 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Pontuou com 1 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 

18527 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 – Comprovante de Residência em nome de terceiros sem 

comprovação de parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que 

ateste a residência do candidato. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 3 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 1 no Currículo 

Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 2 item em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18528 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

- alínea g) do item 2.2 e o inciso 5.1.2 - Documento apresentado não é legível; Não 

apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18529 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data 

do início e previsão de término do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula 

incompleto - sem ato regulatório do curso/programa na IES.. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio não permite identificar se escola 

era pública ou particular e não há documento adicional de comprovação. 
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18531 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação 

de parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a 

residência do candidato. 

- inciso 5.1.2/alínea d - Pontuou com 02 item OU itens em “autoria de trabalho(s) 

publicado(s) em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no 

Currículo Lattes. 

18532 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

18533 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18536 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data 

do início e previsão de término do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula 

incompleto - sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.5 - Documento apresentado não informa o CPF. 

18538 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso; 

sem data do início e previsão de término do curso; sem ato regulatório do 

curso/programa na IES. 

18539 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

-inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública; Comprovante de Residência em nome de terceiros sem 

comprovação de parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que 

ateste a residência do candidato. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data 

do início e previsão de término do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula 

incompleto - sem ato regulatório do curso/programa na IES. 

18540 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do 

início e previsão de término do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula 

incompleto - sem ato regulatório do curso/programa na IES. 
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18541 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado; Apresentou 

Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do início e previsão de término 

do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato regulatório 

do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4 /alínea e - Pontuou com 3 itens em “participação em grupo(s) de 

pesquisa(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

18546 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 

Pública. 

18551 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Documento apresentado não é Comprovante de Residência. 

18555 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado; Apresentou 

Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do início e previsão de término 

do curso.  

- inciso 5.1.5 – Documento apresentado não é documento oficial de identidade. 

18560 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Comprovante de Residência em nome de terceiros sem comprovação 

de parentesco ou declaração do terceiro registrada em cartório que ateste a 

residência do candidato. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

18561 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – 

PRIMEIRA ETAPA – DOCUMENTAL I/ELIMINATÓRIA da Chamada Pública 

nº 261/SED/2022. 

• Pontuou com 01 item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 

comprova no Currículo Lattes. 
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18562 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a 

modalidade do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem o 

período/semestre letivo no qual o candidato encontra-se matriculado; Apresentou 

Comprovante de Matrícula incompleto - sem data do início e previsão de término 

do curso; Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem ato regulatório 

do curso/programa na IES. 

- inciso 5.1.4/alínea b - Pontuou com 3 itens em “autoria de artigo(s) publicado(s) 

em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is)”, mas comprova apenas 1 no 

Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea c - Pontuou com 2 itens em “autoria capítulo(s) de livro(s) 

publicado(s)”, mas comprova apenas 1 no Currículo Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea d - Pontuou com 3 itens em “autoria de trabalho(s) publicado(s) 

em anais de evento(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 2 no Currículo 

Lattes. 

- inciso 5.1.4/alínea e - Pontuou com 1 item OU itens em “participação em grupo(s) 

de pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

18563 

Não homologado/indeferido por não ter atendido o(s) seguinte(s) inciso(s)/alínea(s) 

do item 5.1 – Primeira Etapa – Documental I/Eliminatória da Chamada Pública nº 

261/SED/2022: 

- inciso 5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto 

na Chamada Pública. 

- inciso 5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


