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1. RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS
Matrícula

2017102577

2012100448

Recurso no prazo

SIM

SIM

Argumento

Análise

Resultado do Recurso

Solicita reavaliação em relação à pontuação do item "Experiência"

- Conforme item 7 do edital, tópico 3, a Experiência deveria ser comprovada através de declaração e/ou
certificado emito pela Coordenação do Projeto e/ou pela PROGRAD.
- Ainda conforme o edital, toda a documentação deveria ser apresentada até o dia 15 de março de 2019.
- Apesar do recursante possuir experiência, conforme documentos apresentados no dia 26 de março de 2019, o
mesmo não apresentou a documentação em tempo hábil.
- A coordenação entende que a questão supracitada estava nítida no edital, além de ter sido claramente
interpretada por outros candidatos.
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2. OBSERVAÇÕES
2.1. O recurso foi analisado cuidadosamente pela Coordenação do Projeto TEP;
2.2. Conforme edital, não cabe recurso neste resultado.
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