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ATA REFERENTE aos EDITAIS No 5, 6,7, 8, 9 e 10/22 ADITIVO 3- MD
Após a realização da seleção dos candidatos para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
EDUCAÇÃO:MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO, a comissão de avaliação analisou a
situação das inscrições abertas até o dia 23 de agosto de 2022 e decidiu que os candidatos inscritos
que não enviaram os documentos ou enviaram documentação incompleta no prazo de inscrição
determinado pelo edital e foram desclassificados, mas pagaram a inscrição, poderão anexar os
documentos faltantes no sistema de inscrição entre os dias 27 a partir da 8h e 30 de agosto até as
18 horas. Os candidatos poderão acessar o sistema de inscrição e verificar quais os documentos
pendentes identificados pela comissão, mas cada candidato deve analisar e revisar toda a
documentação a ser enviada de acordo com o edital, pois a comissão desclassificou o candidato
quando constatava o primeiro documento faltante e não analisava os demais. A comissão fará nova
análise dos documentos postados no dia 31/08/2022. Estando os documentos de acordo com o
solicitado no edital, os candidatos poderão ser chamados na divulgação do dia 01/09/2022
(referente a segunda chamada), observando-se o número máximo de vagas previstas para o polo.
Os selecionados poderão fazer a matrícula até dia 05/09/2022 nos horários já previstos em edital.
A relação de candidatos aptos a enviar os documentos está na tabela a seguir:
Polo
Candidatos
APUCARANA
ASTORGA
ASTORGA
ASTORGA
FOZ DO IGUAÇU
FOZ DO IGUAÇU
UMUARAMA

FABIANA MILENA BURANELLO
ALEXANDRE HEINRICH WIENBECK
HERON HIROYUKI OYAMA MATTOS
NEIDE BIODERE
FERNANDA ARAUJO DE OLIVEIRA
GEISI MAKELLY FAGUNDES DA SILVA
VALDINEIA DE ANDRADE PEREIRA
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