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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 Química.Química.

DeferidasDeferidas

Nome do CandidatoNome do Candidato

DANIEL ARAUJO GONÇALVES

FÁTIMA MARIA PEREIRA DE REZENDE

FERNANDA CHRISTINA BOTTEGA

HEITOR FURLAN TREVIZAN

LETICIA VERDICCHIO

RICARDO TOMITAN KUSHIKAWA

IndeferidasIndeferidas

Nome doNome do
CandidatoCandidato

MotivoMotivo

AMANDA
CAROLINA
GIMENES
CARVALHO
GOMES

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; (Não apresentou o verso do diploma)

CAMILA
BAPTISTÃO
ZANIBONI

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; (Não apresentou o verso dos diplomas)



DIEGO
BARBOSA
ALVES

Em desconformidade com:
 
o item 1.1 do Edital 270/2022 - Formação exigida - Licenciatura em Química; (candidato
apresentou Diploma de Bacharel em Química)
 
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; (Não apresentou diploma de Licenciatura em
Química)
 
Item 3.b do Edital 270/2022 - Ausência do histórico escolar da formação exigida na Tabela
1; (Não apresentou histórico de Licenciatura em Química)
 
o item 5. do Edital 270/2022 - Ausência do Currículo cadastrado na plataforma Lattes,
abrangendo: formação, experiência docente e profissional; 
 
o item 4.3.1 do Edital 270/2022 - Apresentou comprovante de agendamento;

JAQUELINE
NASCIMENTO
DA SILVA

Em desconformidade com:
 
o item 1.1 do Edital 270/2022 - Formação exigida - Licenciatura em Química; (candidato
apresentou Diploma de Bacharel em Química)
 
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; (Não apresentou diploma de Licenciatura em
Química)
 
Item 3.b do Edital 270/2022 - Ausência do histórico escolar da formação exigida na Tabela
1; (Não apresentou histórico de Licenciatura em Química)

Presidente Epitácio, 8 de junho de 2022.

Alexandre Ataide Carniato

Diretor(a) Geral do Câmpus Presidente Epitácio
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