
   

 

Chamada Pública nº 1423/SED/2019 - UNIEDU/FUMDES Pós-graduação - 02/09/2019                                                   1 

 
 
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 1423/SED/2019  

RESULTADO 1ª ETAPA UNIEDU/FUMDES PÓS-GRADUAÇÃO/2019 

 

DOUTORADO - INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
 

Nº PROTOCOLO 
 

Nº PROTOCOLO 
 

Nº PROTOCOLO 

14611 
 

14989 
 

15333 

14613 
 

14992 
 

15356 

14614 
 

15003 
 

15357 

14622 
 

15007 
 

15369 

14623 
 

15016 
 

15387 

14644 
 

15018 
 

15390 

14652 
 

15030 
 

15411 

14660 
 

15039 
 

15412 

14662 
 

15042 
 

15417 

14676 
 

15081 
 

15440 

14677 
 

15082 
 

15462 

14751 
 

15089 
 

15468 

14761 
 

15105 
 

15473 

14773 
 

15111 
 

15480 

14778 
 

15115 
 

15490 

14786 
 

15130 
 

15514 

14833 
 

15139 
 

15517 

14864 
 

15154 
 

15521 

14878 
 

15172 
 

15537 

14885 
 

15212 
 

15575 

14892 
 

15220 
 

15586 

14895 
 

15224 
 

15587 

14909 
 

15228 
 

15593 

14914 
 

15237 
 

15597 

14922 
 

15246 
 

15608 

14923 
 

15248 
 

15626 

14932 
 

15250 
 

15630 

14937 
 

15259 
 

15639 

14938 
 

15283 
 

15642 

14939 
 

15299 
 

15650 

14947 
 

15303 
 

15658 

14963 
 

15307 
 

15671 

14983 
 

15320 
 

15676 

14987 
 

15332 
 

15694 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Secretaria de Estado da Educação 

Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais 

Gerência de Planejamento e Gestão 
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Nº PROTOCOLO 
 

Nº PROTOCOLO 

15697 
 

15922 

15715 
 

15950 

15758 
 

15973 

15772 
 

15976 

15776 
 

15980 

15778 
 

15983 

15782 
 

16003 

15795 
 

16014 

15814 
 

16017 

15823 
 

16029 

15825 
 

16048 

15848 
 

16062 

15852 
 

16066 

15863 
 

16067 

15865 
 

16116 

15871 
 

16120 

15885 
 

16135 

15886 
 

16138 

15907 
 

16141 

 

 

 

DOUTORADO - INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 
 

Nº 
PROTOCOLO 

MOTIVO 

14625 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
- Pontuou com 2 (dois) itens em artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes.   
- Pontuou com 1 (um) item em participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não comprova 
no Currículo Lattes.  - Pontuou com 1 item em projeto de extensão, mas não comprova no 
Currículo Lattes.  

14631 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de recebimento de 
bolsa.  

14653 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2  - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.   
5.1.6 - Pontuou com 01 (um) item em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES” e 03 (três) itens 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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14654 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 03 (três) item/itens 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.   

14663 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública;                                                                                                   
5.1.6 - Pontuou com 3 (três) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 
- Pontuou com 01 (um) item/itens em “projeto de extensão”, mas não comprova no 
Currículo Lattes. 

14717 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.  
5.1.7 - Documento apresentado não é Relatório de Atividades conforme Anexo II da 
Chamada Pública. 
5.1.8 - Documentos apresentados não são Carteira Identidade e CPF.  

14723 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item em “prêmio(s) acadêmico(s) recebido(s)”, fora do prazo de 04 
anos previsto na Chamada Pública.  

14732 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item 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 04 (quatro) itens em “participação em projeto de extensão”, mas não 
comprova no Currículo Lattes. 

14749 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.4 - Documento apresentado não é legível impossibilitando análise.  
5.1.6 - Pontuou com 03 (três) itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) 
ou internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

14768 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
• Pontuou com 7 (sete) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais de 
congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.   
• Pontuou com 2 (dois) itens em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes. 
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14774 

Não Homologado por não atender ao inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item/itens em “capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, fora do prazo de 
04 anos previsto na Chamada Pública. 
• Pontuou com 09 (nove) item/itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) 
ou internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes.  
• Pontuou com 07 (sete) item/itens 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.  
• Pontuou com 02 (dois) item/itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.   

14803 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019: 
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública. Anexou somente comprovante de 2018.  
5.1.6 - Pontuou com 01 (um) item/itens em “livro(s) publicado(s)”, fora do prazo de 04 anos 
previsto na Chamada Pública.     

14814 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019: 
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.          
5.1.4 - Documento apresentado não é Histórico Escolar do Curso de Graduação.  

14832 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso. 

14841 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

14855 

Não Homologado por não ter atendido  o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto – sem modalidade, data do 
início e previsão de término do curso. 

14858 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 4 (quatro)itens em “prêmio(s) acadêmico(s) recebido(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.   

14899 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:   
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência dos últimos dois anos em Santa 
Catarina.  
5.1.3 - Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula de acordo com o 
solicitado da chamada pública.  
5.1.4 - Apresentou Histórico Escolar de Ensino Médio incompleto. 5.1.6 - Documento 
apresentado não é Currículo Lattes.  
5.1.7 - Documento apresentado não é Relatório de Atividades conforme Anexo II da 
Chamada Pública.     
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14902 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.   
5.1.4 - Apresentou Histórico Escolar do Curso de Graduação incompleto. 5.1.8 - Não 
apresento Carteira Identidade e CPF.   

14903 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Documento apresentado não é Comprovante de Residência. Não apresentou 
Comprovante de Residência dos últimos dois anos em Santa Catarina.  
5.1.6 - Pontuou com 2 (dois) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes;  
- Pontuou com 1(um)item em “capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, mas não comprova no 
Currículo Lattes. 

14913 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.7 - Documento apresentado não está assinado pelo candidato. 
5.1.6 - Pontuou com 1 (um) item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes tal como especificado na Chamada. 

14924 

Não Homologado por não atender ao inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 3 (três) item/itens em “item/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. 

14929 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:   
5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio.  5.1.6 - Pontuou 
com 04 (quatro)itens em “participação em monitoria”, mas não comprova no Currículo 
Lattes.  

14953 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

14958 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 1 (um) item em “participação em projeto de extensão”, mas não comprova 
no Currículo Lattes. 

14971 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 09 (nove) itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes.  

14974 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública.  
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14981 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 1 (um) item em “ apresentação de trabalho c/ publicação em anais de 
congressos técnicos-científicos”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

14990 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso. 

14999 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula - sem a modalidade do curso e sem data do 
início e previsão de término do curso.  
5.1.6 - Pontuou com 03 (três) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  
- Pontuou com 01 (um) item em “participação em projeto(s) de extensão”, mas não 
comprova no Currículo Lattes. 

15000 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

15019 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.  

15021 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:   
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência dos últimos dois anos em Santa 
Catarina. 
5.1.6 - Pontuou com 03 (três) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação 
em anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.   

15035 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.  

15036 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.   
• Pontuou com 02 (dois) item/itens em “livro(s) publicado(s)”, mas não comprova no 
Currículo Lattes. 

15060 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 02 (dois) item/itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  

15090 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.   
• Pontuou com 7 (sete) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais de 
congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.   
• Pontuou com 1 (um) item em “ participação em projeto de extensão”, mas não comprova 
no Currículo Lattes. 
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15093 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item em “livro(s) publicado(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto 
na Chamada Pública.   
• Pontuou com  01 (um) item 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 03 (três) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais de 
congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  

15101 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 04 (quatro) item/itens em “prêmio(s) acadêmico(s) recebido(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  

15107 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 02 (dois) itens em “participação em monitoria”, mas não comprova 01 (um) 
no Currículo Lattes. 

15118 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

15123 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio.  

15135 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

15192 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública. 

15194 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

15202 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.  
5.1.4 - Documento apresentado não é Histórico Escolar do Curso de Graduação.  
5.1.7 - Documento apresentado não é Relatório de Atividades conforme Anexo II da 
Chamada Pública e está sem assinaturas.  
5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio.  
5.1.6 - Pontuou com 04 (quatro) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas 
não comprova no Currículo Lattes;  
 - Pontuou com 02 (dois) itens em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes;  
 - Pontuou com 04 (quatro) itens em “participação em projeto(s) de extensão”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.   
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15203 

Não Homologado por não atender ao inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública. 
Anexou somente a declaração de terceiros. 

15207 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.   

15221 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

15222 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (UM) item em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes.  

15223 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.  

15238 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 
5.1.6 - Pontuou com 7 (sete) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação 
em anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  

15245 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 4 (quatro) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  
• Pontuou com 2 (dois) item/itens em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes.  
• Pontuou com 02 (dois) item/itens em “prêmio(s) acadêmico(s) recebido(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.     

15263 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública. 
Anexou somente o comprovante de 2019.  

15267 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência dos últimos dois anos em Santa 
Catarina.   
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade e 
sem data da previsão de término do curso.   
5.1.7 - Documento apresentado não está assinado pelo orientador, conforme Anexo II da 
Chamada Pública. 
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15282 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 1 (um) item em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais de 
congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.   
• Pontuou com 1 (um) item em “ participação em grupo de pesquisa”, fora do prazo de 04 
anos previsto na Chamada Pública. 

15286 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 03 (três) item/itens 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.  

15289 

Não Homologado por não atender os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Não apresentou comprovante de residência dos anos 2017 e 2018, apresentou 
comprovante somente de 2019.  
5.1.6 - Pontuou com 06 (seis) item/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 07 (sete) item/itens 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;  
- Pontuou com 04 (quatro) item/itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, fora do 
prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública;  
-  Pontuo com 04 (quatro) item/itens em “prêmio(s) acadêmico(s) recebido(s)”, fora do 
prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública;  
-  Pontuou com 04 (quatro) item/itens em “participação em projetos de extensão”, fora do 
prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública.   

15293 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES” que ainda não foi publicado, constando 
como artigo aceito para publicação.  

15294 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

15295 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.  

15300 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 2 (dois) item/itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes e;  
• Pontuou com 3 (três) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.    
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15318 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.  

15323 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes. 

15329 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso  

15330 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do 
curso.  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.   

15338 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019. 
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.   

15341 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 07 (sete) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais de 
congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.   

15342 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.  
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do 
curso, sem data início e data fim.   
5.1.6 - Pontuou com 2 (dois) itens em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes.   

15349 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019: 
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do 
curso e a data do início e previsão de término do curso.   
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.  

15351 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 5 (cinco) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais de 
congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  
• Pontuou com 4 (quatro) itens em “projeto de extensão”, sendo que 1(um) fora do prazo 
de 04 anos previsto na Chamada Pública. 
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15359 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto – sem data do início e 
previsão de término do curso.  
5.1.6 - Não comprova no Currículo Lattes: 01 (um) item em “participação em grupo(s) de 
pesquisa(s)”, 01 (um) item em “participação em projeto(s) de extensão”. 

15362 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do 
curso.  
5.1.6 - Pontuou com 02 (dois) item/itens em “capítulo(s) livro(s) publicado(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  
- Pontuou com 02 (dois) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, fora do prazo de 04 anos previsto nesta 
Chamada Pública.    

15371 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública.  

15376 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.4 - Apresentou Histórico Escolar do Curso de Graduação incompleto. 
5.1.6 - Pontuou com 1 (um) item em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes.  
- Pontuou com 1 (um) item em “prêmio(s) acadêmico(s) recebido(s)”, mas não comprova no 
Currículo Lattes.  

15380 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.                                                                                                                                                   
• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração da escola de 
recebimento de bolsa.  

15403 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.  
5.1.7 - Documento apresentado não está assinado pelo candidato e/ou orientador, 
conforme Anexo II da Chamada Pública.  
5.1.6 - Pontuou com 2 (dois) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  
- Pontuou com 07 (sete) itens em “anais de congresso(s) técnico-científico(s)”,  sendo que 
que  5 (cinco) estão fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública. 

15419 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 02 (dois) item/itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes. 
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15442 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto – sem data do início e 
previsão de término do curso.   
5.1.6 - Pontuou com 1 (um) item em “participação em projeto de extensão”, mas não 
comprova no Currículo Lattes. 

15444 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item/itens em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes.  

15454 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade e data do 
início do curso.    

15456 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
• 5.1.2 Não apresentou Comprovante de Residência dos últimos dois anos em Santa 
Catarina.  
• 5.1.1 Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio.  

15465 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item em “ apresentação de trabalho c/ publicação em anais de 
congressos técnicos-científicos”, fora do prazo de 04 anos previsto na Chamada Pública.  

15469 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto – sem data do início e 
previsão de término do curso. 
5.1.6 - Pontuou com 02 (dois) itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) 
ou internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes;  
- Pontuou com 01 (um) item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  

15478 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso. 

15492 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública.  

15507 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 
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15511 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.3 Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso.  
5.1.6 Pontuou com 02 (dois) itens em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes tal como especificado na Chamada Pública.  

15529 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública.  

15556 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

15562 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 02 (dois) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.   

15577 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de recebimento 
de bolsa.     
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do 
curso.    

15579 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item/itens em “participação em monitoria”, fora do prazo de 04 
(quatro) anos estabelecido na Chamada Pública. 

15589 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Documento apresentado não é Currículo Lattes. Pontuou com 3(três) item/itens em 
“participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

15602 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:   
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de 2019 de acordo com previsto na 
Chamada Pública.    
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do 
curso.  

15609 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:   
5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio.  5.1.3 - 
Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.   
5.1.7 - Documento apresentado não está assinado pelo candidato e orientador, conforme 
Anexo II da Chamada Pública.  
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15616 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019: 
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública, faltaram os comprovantes de 2018 e 2017.   
5.1.7 - Documento apresentado não está assinado pelo candidato, conforme Anexo II da 
Chamada Pública.   
5.1.6 - Pontuou com 01 (um) item/itens em “participação em monitoria”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.   
- Pontuou com 04 (quatro) itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes.  

15619 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item/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.      

15621 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade, data 
início e data fim do curso.  

15622 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.   
• Não apresentou Comprovante de Residência dos últimos dois anos em Santa.                                                                                                                                                                      

15660 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item/itens em “capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, fora do prazo de 
04 anos previsto na Chamada Pública;  
• Pontuou com 01 (um) item/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 06 (seis) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.      

15664 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.  

15675 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

15686 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 
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15696 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.  
5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de recebimento 
de bolsa.  
5.1.6 - Pontuou com 01 (um) item em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes. 

15709 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes.   
• Pontuou com 02 (dois) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais de 
congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  

15712 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
• Pontuou com 3 (três)itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas comprova no Currículo Lattes apenas 
1(um) publicado.  

15713 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  

15714 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:   
5.1.4 - Apresentou Histórico Escolar do Curso de Graduação incompleto.  5.1.3 - Documento 
apresentado não é Comprovante de Matrícula conforme solicitado na Chamada Pública.  

15726 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 09 (nove) itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova 06 no Currículo Lattes.  
• Pontuou com 02 (dois) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 01 
comprova no Currículo Lattes. 

15737 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.  

15738 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do curso.  

15743 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 02 (dois) item/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.  
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15745 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade, sem 
data do início e previsão de término do curso.   

15747 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019. 
• Pontuou com 6 (seis ) item/itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes.  

15773 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de recebimento 
de bolsa.  
5.1.2 - Documento apresentado não é Comprovante de Residência e não apresentou 
Comprovante de Residência dos últimos dois anos em Santa Catarina.  
5.1.6 - Pontuou com 4 (quatro) itens em participação em projeto(s) de extensão.”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.   

15792 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 02 (dois) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  

15807 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Documento apresentado não é Comprovante de Residência.  

15817 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio. 
5.1.6 - Pontuou com 02 (dois) item/itens em “participação em monitoria”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  

15821 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

15869 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 03 (três) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  

15874 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de recebimento de 
bolsa.  

15878 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração da escola de 
recebimento de bolsa. 
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15884 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 02 (dois) itens em “participação em projeto(s) de extensão”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  
• Pontuou com 02 (dois) itens em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes.  

15893 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 1 (um) item/itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes, pois 
o artigo consta no Lates como  aceito para publicação.  

15899 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019: 
5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de recebimento 
de bolsa.  
5.1.6 - Pontuou com 2 (dois)itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  

15902 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Documento apresentado não é Comprovante de Matrícula.  

15908 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 07 (sete) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais de 
congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova 01 no Currículo Lattes.  

15914 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.1 - Documento apresentado não é Histórico Escolar de Ensino Médio e sem declaração 
de recebimento de bolsa.  
5.1.6 - Pontuou com 07 (sete) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova 01 no Currículo Lattes.  
- Pontuou com 04 (quatro) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova 02 no Currículo Lattes.  
- Pontuou com 01 (um) item em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes. 

15919 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.1 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Histórico Escolar de Ensino Médio em CNEC sem declaração da Coordenadoria ou 
Supervisão Regional de Educação.  

15932 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 02 (dois) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes. 

15936 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 



   

 

Chamada Pública nº 1423/SED/2019 - UNIEDU/FUMDES Pós-graduação - 02/09/2019                                                   18 

15944 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:      
5.1.6 - Pontuou  com 01 (um) item em “participação em monitoria, mas não comprova no 
Currículo Lattes.  
5.1.7 - Documento apresentado não está assinado pelo candidato e/ou orientador, 
conforme Anexo II da Chamada Pública. 

15945 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

15956 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019. 
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública, 
apenas referente ao ano de 2019. 

15972 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.1  - Histórico Escolar de Ensino Médio em Escola Privada sem declaração de 
recebimento de bolsa.  
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, sem o 
período/semestre letivo, sem data do início e previsão de término do curso.  
5.1.6  - Não comprova no Currículo Lattes pontuação de: 1 (um) item em “livro(s) 
publicado(s)”,  1 (um) item em “capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, 1 (um) item em 
“artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is) com Qualis 
Periódicos/CAPES”, 7 (sete) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais 
de congresso(s) técnico-científico(s)”, 1 (um) item em “participação em grupo(s) de 
pesquisa(s)”, 1 (um) item em “participação em projeto(s) de extensão”. 
5.1.7  - Documento apresentado não está assinado pelo candidato.  
5.1.8  - Documentos apresentados não são Carteira Identidade e CPF.  

15986 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.                                                                                                                                                     
• Pontuou com 2 (dois)itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.  

15999 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019. • Pontuou com 01 (um) item em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) 
nacional(is) ou internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no 
Currículo Lattes.  

16012 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:   
5.1.6 - Pontuou com 03 (três) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.   
5.1.7 - Apresentou Relatório de Atividades incompleto, com descrição das atividades a partir 
do primeiro semestre de 2021 e sem cabeçalho. 
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16024 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.1 Apresentou Histórico Escolar de Ensino Médio incompleto.  
5.1.3 Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto - sem a modalidade do curso. 
5.1.4 Documento apresentado não é Histórico Escolar do Curso de Graduação.  
5.1.7 Documento apresentado não é Relatório de Atividades conforme Anexo II da Chamada 
Pública.  

16028 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública.  

16035 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio em CNEC sem declaração da Coordenadoria ou 
Supervisão Regional de Educação.  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.  
5.1.6 - Pontuou com 01 (um) item 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 01 (um) 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.   

16036 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 1(um)item 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.  

16038 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item/itens em “livro(s) publicado(s)”, fora do prazo de 04 anos 
previsto na Chamada Pública.  

16052 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item em “prêmio(s) acadêmico(s) recebido(s)”, mas não comprova 
no Currículo Lattes.  

16063 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.4 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Histórico Escolar do Curso de Graduação sem estar carimbado e/ou assinatura 
da coordenação do curso.  

16064 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública. 
Um dos documentos apresentados não é legível impossibilitando análise.  
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16069 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

16071 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.7 - Documento apresentado não está assinado.   
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do 
curso. 

16077 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019: 
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.   
5.1.6 - Pontuou com 1 (um)item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.   

16079 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) 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.  

16080 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:   
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública. Anexou somente o comprovante de 2019;   
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do 
curso.   
5.1.6 - Pontuou com 01 (um) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação 
em anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes;  
- Pontuou com 01(um) item/itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes;  
- Pontuou com 02 (dois) item/itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes;  
- Pontuou com 4 (quatro) item/itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes, apresentando itens fora do prazo de 04 anos previsto nesta 
Chamada Pública.  

16083 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.8 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou a Carteira Identidade e a cópia de documento oficial comprobatório 
alteração de sobrenome.  

16084 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 03 (três) itens em “livro(s) publicado(s)”, mas não comprova 01 no Currículo 
Lattes  
• Pontuou com 03 (três) itens em “capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, mas não comprova 
02 no Currículo Lattes.  

16086 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 
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16088 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 01 (um) item em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes.  
• Pontuou com 01 (um) item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes. 

16094 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:    
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.  
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula incompleto – sem data do início e previsão 
de término do curso.  
5.1.6 -Não comprova no Currículo Lattes: pontuou com 05 (cinco) itens em “artigo(s) 
publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, 
pontuou com 04 (quatro) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais 
de congresso(s) técnico-científico(s)”, pontuou com 01 (um) item em“participação em 
grupo(s) de pesquisa(s)",  pontuou com 01 (um) item em "participação em projeto(s) de 
extensão" e pontuou com 01 (um) item em "participação em monitoria".   

16110 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

16114 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 5 (cinco) 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 7 (sete) itens 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. 

16125 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

16128 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência dos últimos dois anos em Santa Catarina. 

16130 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.7 - Documento apresentado está incompleto.  
5.1.1 - Histórico Escolar de Ensino Médio com Escola Privada sem declaração de 
recebimento de bolsa.  
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do 
curso, sem o período/semestre letivo e sem data do início e previsão de término do curso.  
5.1.6 - Pontuou com 1 (um) item em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes;  
- Pontuou com 4 (quatro) itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais 
de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas comprova apenas 1 (um) no Currículo Lattes;  
- Pontuou com 3 (três) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas comprova 
apenas 1 (um) no Currículo Lattes. 
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16139 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
- Pontuou com 2 (dois) item/itens em “capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”,  fora do prazo de 
04 anos previsto na Chamada Pública.   
- Pontuou com 7 (sete) item/itens 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.   

16140 

Não Homologado por não ter atendido  o inciso 5.1.3 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto – sem modalidade e data do 
início do curso.  

16160 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.    
• Pontuou com 5 (cinco)tens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em anais de 
congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  
• Pontuou com 2 (dois)itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas 1(um) está fora do prazo de 04 anos 
previsto na Chamada Pública.  
• Pontuou com 01 (um) item/itens em “participação em monitoria”, mas não comprova no 
Currículo Lattes.  
• Pontuou com 4 (quatro) itens em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes.   

16162 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.6 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Pontuou com 05 (cinco) item/itens em “apresentação de trabalho(s) com publicação em 
anais de congresso(s) técnico-científico(s)”, mas não comprova no Currículo Lattes.  

16164 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019: 
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula de curso incompleto - sem a modalidade do 
curso.                                                                                                                                                                                
5.1.7 - Documento apresentado não está assinado pelo candidato e/ou orientador, 
conforme Anexo II da Chamada Pública. 

16167 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

16182 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

16185 

Não Homologado por não ter atendido o inciso 5.1.2 do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019.  
• Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada Pública.  

16190 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 
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16191 

Não Homologado por não ter atendido os seguintes incisos do item 5.1 – PRIMEIRA ETAPA – 
DOCUMENTAL I/CADASTRAMENTO – ELIMINATÓRIA da Chamada Pública nº 
1423/SED/2019:  
5.1.2 - Não apresentou Comprovante de Residência de acordo com previsto na Chamada 
Pública.  
5.1.3 - Apresentou Comprovante de Matrícula sem data do início e previsão de término do 
curso.  
5.1.4 - Documento apresentado não é Histórico Escolar do Curso de Graduação. 
5.1.6 - Pontuou com 02 (dois) itens em “capítulo(s) de livro(s) publicado(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes;   
- Pontuou com 02 (dois) itens em “artigo(s) publicado(s) em periódico(s) nacional(is) ou 
internacional(is) com Qualis Periódicos/CAPES”, mas não comprova no Currículo Lattes;  
- Pontuou com 01 (um) item em “participação em grupo(s) de pesquisa(s)”, mas não 
comprova no Currículo Lattes;  
- Pontuou com 01 (um) item em “participação em projeto(s) de extensão”, mas fora da 
especificação indicada na Chamada Pública. 
5.1.7 - Documento apresentado não é Relatório de Atividades conforme Anexo II da 
Chamada Pública. 
5.1.8 - Não apresentou CPF. 

16197 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

16200 
Não Homologado por não ter atendido o item 1.1 do item 1 – DO CADASTRAMENTO da 
Chamada Pública nº 1423/SED/2019.   
• Cadastramento incompleto. 

 


