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Aviso de deferimento e/ou indeferimento de inscriçõesAviso de deferimento e/ou indeferimento de inscrições
EditEdital nº 270, de 19/05/2022, publial nº 270, de 19/05/2022, publicado no DOU de 20/05/2022cado no DOU de 20/05/2022

O(A) Diretor(a) do Câmpus Presidente Epitácio faz saber aos candidatos abaixo relacionados o
deferimento e/ou indeferimento das inscrições na Área Pedagogia.Pedagogia.

DeferidasDeferidas

Nome do CandidatoNome do Candidato

ELEANDRO LOPES DEPIERI

MARCIA MAURILIO SOUZA

TAÍS ANDRADE DOS SANTOS

IndeferidasIndeferidas

Nome doNome do
CandidatoCandidato

MotivoMotivo

EVELYN
CAROLINE
SANTANA
DE BARROS
CANHETTI
PESQUEIRA

Em desconformidade com:
 
o Item 3.a do Edital 270/2022 - Ausência do Diploma (frente e verso) ou documento formal
expedido pela instituição de ensino responsável que declare expressamente a conclusão efetiva
de curso reconhecido pelo MEC, a aprovação do interessado e a inexistência de qualquer
pendência para a aquisição da titulação e comprovante de início de expedição e registro do
respectivo certificado ou diploma; (Faltou o verso do diploma)
 
Item 3.b do Edital 270/2022 - Ausência do histórico escolar da formação exigida na Tabela
1; (Não apresentou histórico)
 
o item 5. do Edital 270/2022 - Ausência do Currículo cadastrado na plataforma Lattes,
abrangendo: formação, experiência docente e profissional; (Não apresentou o currículo
cadastrado na plataforma Lattes)
 
o item 4.2.3. A solicitação de isenção da taxa de inscrição deverá ser feita até o terceiro dia útil
do início das inscrições.
 
o item 4.2.4. Os pedidos de isenção realizados após o prazo estipulado serão desconsiderados e
terão a solicitação automaticamente indeferida.
 
o item 4.4.7 do Edital 270/2022 - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição OU Certidão
de cadastramento no CadÚnico. (Pedido de isenção fora do prazo, não apresentou comprovante
de pagamento).



NATIELE
SILVA
LAMERA

Em desconformidade com:
 
o Item 3.a do Edital 270/2022 - Ausência do Diploma (frente e verso) ou documento formal
expedido pela instituição de ensino responsável que declare expressamente a conclusão efetiva
de curso reconhecido pelo MEC, a aprovação do interessado e a inexistência de qualquer
pendência para a aquisição da titulação e comprovante de início de expedição e registro do
respectivo certificado ou diploma; 
 
Item 3.b do Edital 270/2022 - Ausência do histórico escolar da formação exigida na Tabela 1; 

Presidente Epitácio, 8 de junho de 2022.

Alexandre Ataide Carniato

Diretor(a) Geral do Câmpus Presidente Epitácio

Documento assinado eletronicamente.

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Alexandre Ataide CarniatoAlexandre Ataide Carniato, DIRETOR GERAL - CD2 - DRG/PEPDIRETOR GERAL - CD2 - DRG/PEP, em 08/06/2022 16:42:15.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/06/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

360409
38c9583d7f

REQUERIMENTO 51/2022 - CGP-PEP/DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP


	Documento assinado eletronicamente por:

