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RESULTADO DOS RECURSOS DO EDITAL DE SELEÇÃO 
Nº02NEAD/CEPEAD/UEMG/2017 

  

 

RECURSOS DEFERIDOS - GESTÃO PÚBLICA  
POLO CAMBUI 

CANDIDATO DEFERIMENTO 

Ronaldo Rodrigues Rocha   Reclassificado 

 

 

RECURSOS DEFERIDOS - GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL  

POLO JABOTICATUBAS 

CANDIDATO DEFERIMENTO 

Lucas Augusto de Faria  
O recurso do candidato foi deferido tendo sua pontuação 
sido alterada. Entretanto, não alcançou os pontos exigidos 
(20 pontos) para a terceira etapa. 

Rosania Mirtes de Freitas Veríssimo   Reclassificada 

 

 

 

RECURSOS INDEFERIDOS - GESTÃO PÚBLICA 
POLO CAMBUI 

CANDIDATO INDEFERIMENTO 

Simone Aparecida Moreira Alves 
A  candidata  não apresentou documentação comprobatória 
de experiência profissional. 

Danilo Alves Peçanha 

O Candidato não apresentou o documento constante do 
item 2.6 a "cópia do diploma de conclusão de curso 
superior ou declaração comprovando que o pedido de 
diploma foi realizado, acompanhado de histórico. 

Lucilene de Souza Matos Melo  
O Candidato não cumpriu o disposto no item 2.6 b, 
conforme determina o item 2.7 e 2.10. 

Carolina Roriz da Cruz 
A candidata não apresentou o documento do item 2.6 d. A 
candidata encaminhou documentação complementar após 
o prazo previsto  em  desacordo com o item 2.7 

Arthur Mendonça Falcão 
O candidato não apresentou o documento do item 2.6 d. O 
candidato encaminhou documentação complementar após 
o prazo previsto  em  desacordo com o item 2.7 
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RECURSOS INDEFERIDOS - GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
POLO FRUTAL  

CANDIDATO INDEFERIMENTO 

Mateus de Oliveira Campos 
O candidato não apresentou o documento do item 2.6 a. O 
candidato encaminhou documentação complementar após 
o prazo previsto em desacordo com o item 2.7 

POLO JABOTICATUBAS   

CANDIDATO INDEFERIMENTO 

Mary Ellen da Silva Carvalho  

A candidata não anexou o comprovante de votação da 
ultima eleição (2.6.a). A candidata encaminhou 
documentação complementar após o prazo previsto em  
desacordo com o item 2.7 

Ronan José Carvalho  

O nome do candidato constou na relação de Gestão Pública 
Municipal, Polo Jaboticatubas - Desclassificados para a 3ª 
etapa, por não ter apresentado documentação 
comprobatória de experiência profissional 

Isaura Capila Melo de Oliveira 
A candidata não apresentou documentação comprobatória 
de experiência profissional. 

Daniela Soares dos Santos  

A candidata não anexou o comprovante de votação da 
ultima eleição (2.6.a). A candidata encaminhou 
documentação complementar após o prazo previsto em  
desacordo com o item 2.7 

Mateus do Nascimento Braga 
A pontuação obtida pelo candidato na segunda etapa não 
alcançou os pontos exigidos no Edital para classificação na 
terceira etapa. 

Camila Bianca Teixeira da Silva 

A Candidata não cumpriu o disposto no item 2.6 a "cópia do 
diploma de conclusão de curso superior ou declaração 
comprovando que o pedido de diploma foi realizado, 
acompanhado de histórico. 

Milton Alves Ferreira  
O candidato  não apresentou documentação comprobatória 
de experiência profissional. 

Diogo Moreira Franco  

O candidato não apresentou o documento exigido no item 
2.6 a do Edital: "Curriculum atualizado, nos moldes da 
Plataforma Lattes. Também não apresentou o documento 
exigido no item 2. 6 i 
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Andressa Amaral de Azevedo  

A candidata não apresentou documentação comprobatória 
de experiência profissional. A candidata encaminhou 
documentação complementar após o prazo previsto  em  
desacordo com o item 2.7 

Flávio Lucio Cardoso 
O candidato não apresentou o documento do item 2.6 e. O 
candidato encaminhou documentação complementar após 
o prazo previsto em desacordo com o item 2.7 

POLO CORINTO   

CANDIDATO INDEFERIMENTO 

Grace Kelly dos Santos Soares 

A candidata não anexou o histórico solicitado no item 
(2.6.a). A candidata encaminhou documentação 
complementar após o prazo previsto em desacordo com o 
item 2.7 

Monalisa Lopes de Oliveira 

A pontuação obtida pela candidata na segunda etapa não 
alcançou os pontos exigidos no Edital para classificação na 
terceira etapa (item 3.2  e 3.4 III). Os critérios de apuração  
dos processos são os constantes do item 3.4 a na segunda 
etapa e  3.5 IV na terceira etapa. 

 

Comissão de seleção, 

Belo Horizonte, 28 de julho de 2017.  


