UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
EDITAL Nº 07/2020 – UEPA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DOS CURSOS VINCULADOS À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEPA
RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS
INSCRIÇÃO

CANDIDATO

20200211144824000 CLAUDIA LUCAS CAVALCANTE

20200210124736000 FELIPE NASCIMENTO THEREZO

20200210182812000 ELIANE MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

RESPOSTA AO RECURSO

NÃO HOMOLOGADO

INDEFERIDO . N ã o atendeu ao estabelecido no item REQUISITOS detalhado no
item 3.1 do Edital n º 07/2020: "Ter experi ê ncia profissional de no m í nimo 02
anos em rotinas administrativas de cursos de gradua ção e/ou especializa ção
EAD, na operacionaliza ç ã o da Plataforma Moodle, al é m de conhecimentos
básicos de informática (Windows, Word, Excel e Internet)". Em virtude da ausência
de comprova ção da necess ária experiência com gradua ção/especializa ção EAD,
al ém da aus ência da comprova çã o de operacionaliza çã o da Plataforma Moodle,
fica mantida a condição da candidata.

NÃO HOMOLOGADO

INDEFERIDO . N ã o atendeu ao estabelecido no item REQUISITOS detalhado no
item 3.1 do Edital n º 07/2020: "Ter experi ê ncia profissional de no m í nimo 02
anos em rotinas administrativas de cursos de gradua ção e/ou especializa ção
de Educação a Distância - EAD, na operacionaliza ção da Plataforma Moodle,
além de conhecimentos básicos de informática (Windows, Word, Excel e Internet)".
Em virtude da aus ê ncia de comprova ç ã o da necess á ria experi ê ncia com
gradua ç ã o/especializa ç ã o Educa ç ã o a Dist â ncia - EAD, al é m da aus ê ncia da
comprovação de operacionaliza ção da Plataforma Moodle, fica mantida a condição
da candidata.

NÃO HOMOLOGADO

INDEFERIDO . N ã o atendeu ao estabelecido no item REQUISITOS detalhado no
item 3.1 do Edital n º 07/2020: "Ter experi ê ncia profissional de no m í nimo 02
anos em rotinas administrativas de cursos de gradua ção e/ou especializa ção
EAD, na operacionaliza ç ã o da Plataforma Moodle, al é m de conhecimentos
b ásicos de inform á tica (Windows, Word, Excel e Internet)". Foram revistos os 02
arquivos enviados em formato PDF e n ã o constam tais comprova ç õ es. Sendo
assim, conforme estabelecido no item 4.5 do referido edital, em virtude da ausência
de comprova ção da necess ária experiência com gradua ção/especializa ção EAD,
al ém da aus ência da comprova çã o de operacionaliza çã o da Plataforma Moodle,
fica mantida a condição da candidata.

