
PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO, CULTURA 

E TERRITÓRIOS 
SEMIÁRIDOS  

RESULTADO FINAL DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  PARA SELEÇÃO DE 
ALUNO ESPECIAL 2022.1 POR DISCIPLINA 

 

ESA 021 – PRODUÇÃO DA EXISTÊNCIA NOS TERRITÓRIOS SEMIÁRIDOS 

  
 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS - DEMANDA GERAL 
 

Nº DE INCRIÇÃO 
 

CPF SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

127500002  

***.358.355-** 
HOMOLOGADA 

127500013 ***.597.884-** HOMOLOGADA 

127500025 ***.486.811-** HOMOLOGADA 

 

 

INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS – DEMANDA GERAL 

                                                                          
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CAMPUS III – JUAZEIRO BAHIA 
 

                

 

Nº DE INCRIÇÃO 
 

CPF 
SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 
 

127500008 

 
 
 

***.306.515-** 

NÃO HOMOLOGADA 
- Documento de Identificação 

Inválido sem a frente. – Item 7.1.7. 
Fotocópia de um documento de 
identificação oficial válido e com 

foto ou passaporte para candidatos 
estrangeiros (frente e verso). 

 
 
 
 

127500010 

 
 
 
 

***.893.754-** 

NÃO HOMOLOGADA 
- Não apresentou Diploma de 

Graduação item 7.1.9. Fotocópia do 
Diploma de Graduação (frente e verso), 
expedido por instituição reconhecida e 
registrada na forma da lei, ou fotocópia 
do Certificado de Conclusão de Curso, 
emitido pelo representante legal da 

instituição contendo a data da colação 
de grau e validação institucional, para o 



candidato, com menos de 02 (dois) anos 
de formado.  

– Identificação nominal na Carta de 
Intenção. Item 9.2.4. Será eliminado (a) 
o candidato (a) que não enviar a Carta 

de Intenções, juntamente com os 
documentos comprobatórios no ato da 

inscrição. A Carta de Intenção não 
deverá ter identificação nominal do 

candidato em nenhuma das suas partes, 
sendo passível de desclassificação. 

 
 
 
 
 

127500015 

 
 
 
 

***.127.224-** 

NÃO HOMOLOGADA 
– Identificação nominal na Carta de 
Intenção. Item 9.2.4. Será eliminado 
(a) o candidato (a) que não enviar a 
Carta de Intenções, juntamente com 
os documentos comprobatórios no 

ato da inscrição. A Carta de Intenção 
não deverá ter identificação nominal 
do candidato em nenhuma das suas 

partes, sendo passível de 

desclassificação. 
– Currículo Lattes desatualizado. 
Item 7.2.5 do edital. Curriculum 

Lattes atualizado impresso 
diretamente da Plataforma Lattes, 

do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 
- Não apresentou Diploma de 

Graduação item 7.1.9. Fotocópia do 
Diploma de Graduação (frente e 
verso), expedido por instituição 

reconhecida e registrada na forma 
da lei, ou fotocópia do Certificado 

de Conclusão de Curso, emitido pelo 
representante legal da instituição 

contendo a data da colação de grau 
e validação institucional, para o 

candidato, com menos de 02 (dois) 
anos de formado. 

- Não apresentou o titulo de eleitor. 
Item 7.1.13. Cópia do Título de 

Eleitor e comprovante de votação da 
última eleição, ou certidão de 

quitação eleitoral. 



 
 

Juazeiro – Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 

 

 
JOSENILTON NUNES VIEIRA 

Coordenador do PPGESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

127500020 

 
 
 
 
 

***.231.225-** 

NÃO HOMOLOGADA 
– Identificação nominal na Carta de 

Intenção. Item 9.2.4. Será eliminado (a) 
o candidato (a) que não enviar a Carta de 

Intenções, juntamente com os 
documentos comprobatórios no ato da 

inscrição. A Carta de Intenção não 
deverá ter identificação nominal do 

candidato em nenhuma das suas partes, 

sendo passível de desclassificação. 
– Currículo Lattes desatualizado. Item 

7.2.5 do edital. Curriculum Lattes 
atualizado impresso diretamente da 

Plataforma Lattes, do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 
 
 
 
 
 

 
127500022 

 
 
 
 
 
 

***.924.294-** 

NÃO HOMOLOGADA 
– Identificação nominal na Carta de 

Intenção. Item 9.2.4. Será eliminado (a) o 
candidato (a) que não enviar a Carta de 

Intenções, juntamente com os documentos 
comprobatórios no ato da inscrição. A Carta 

de Intenção não deverá ter identificação 
nominal do candidato em nenhuma das 

suas partes, sendo passível de 

desclassificação. 



PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO, CULTURA 

E TERRITÓRIOS 
SEMIÁRIDOS  

 

RESULTADO FINAL DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  PARA SELEÇÃO DE ALUNO 
ESPECIAL 2022.1 POR DISCIPLINA 

 
ESA 031 – GÊNERO, SEXUALIDADE, TRABALHO E ETNIAS NA EDUCAÇÃO 

 INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS - DEMANDA GERAL 
 

 
 

Nº DE INCRIÇÃO 

 
 

CPF 

 

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

127500004 ***.138.594-** HOMOLOGADA 

127500016 ***.854.834-** HOMOLOGADA 

127500017 ***.394.555-** HOMOLOGADA 

127500019 ***.507.425-** HOMOLOGADA 

 
 

INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS – DEMANDA GERAL 
 

 
 

Nº DE INCRIÇÃO 

 
 

CPF 

 

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 
 
 

127500014 

 
 
 

***.779.755-** 

NÃO HOMOLOGADA 
- Não apresentou o 

comprovante de quitação 

eleitoral. Item 7.1.13. Cópia 

do Título de Eleitor e 

comprovante de votação da 

última eleição, ou certidão 

de quitação eleitoral. 

 

 

                                                                          
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CAMPUS III – JUAZEIRO BAHIA 
 

                

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

127500015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

***.127.224-** 

NÃO HOMOLOGADA 
– Identificação nominal na Carta 

de Intenção. Item 9.2.4. Será 
eliminado (a) o candidato (a) que 
não enviar a Carta de Intenções, 
juntamente com os documentos 

comprobatórios no ato da 
inscrição. A Carta de Intenção 
não deverá ter identificação 

nominal do candidato em 
nenhuma das suas partes, sendo 

passível de desclassificação. 
– Currículo Lattes desatualizado. 

Item 7.2.5. Curriculum Lattes 
atualizado impresso diretamente 

da Plataforma Lattes, do 
Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). 

- Não apresentou Diploma de 
Graduação item 7.1.9. Fotocópia 

do Diploma de Graduação 
(frente e verso), expedido por 

instituição reconhecida e 
registrada na forma da lei, ou 

fotocópia do Certificado de 
Conclusão de Curso, emitido 
pelo representante legal da 

instituição contendo a data da 
colação de grau e validação 

institucional, para o candidato, 
com menos de 02 (dois) anos de 

formado. 

- Não apresentou o titulo de 

eleitor. Item 7.1.13. Cópia do 
Título de Eleitor e comprovante 
de votação da última eleição, ou 

certidão de quitação eleitoral. 
 
 
 

127500021 

 
 
 

***.966.645-** 

NÃO HOMOLOGADA 
– Identificação nominal na Carta de 

Intenção. Item 9.2.4. Será eliminado (a) 
o candidato (a) que não enviar a Carta 

de Intenções, juntamente com os 
documentos comprobatórios no ato da 

inscrição. A Carta de Intenção não 
deverá ter identificação nominal do 

candidato em nenhuma das suas partes, 

sendo passível de desclassificação. 
- Inadimplência com a Justiça Eleitoral. 

127500023 ***.625.444-** NÃO HOMOLOGADA 
- Não apresentou o Comprovante de 

votação da última eleição. Item 7.1.13. 
Cópia do Título de Eleitor e 

comprovante de votação da última 
eleição, ou certidão de quitação 

eleitoral. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127500024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***.692.365-** 

NÃO HOMOLOGADA 
– Identificação nominal na Carta de 

Intenção. Item 9.2.4. Será eliminado (a) 
o candidato (a) que não enviar a Carta 

de Intenções, juntamente com os 
documentos comprobatórios no ato da 

inscrição. A Carta de Intenção não 
deverá ter identificação nominal do 

candidato em nenhuma das suas partes, 

sendo passível de desclassificação. 
- Documento de Identificação Inválido. 

 – Item 7.1.7. Fotocópia de um 
documento de identificação oficial 

válido e com foto ou passaporte para 
candidatos estrangeiros (frente e 

verso). 
- Comprovante de Residencia 

desatualizado. Item 7.1.14. Cópia do 
comprovante de residência atual em 
nome do candidato aprovado ou dos 
pais, cônjuge etc. ou declaração do 

titular de que mora em residência de 
terceiros conforme anexo IX deste 

edital. 
- Currículo Lattes desatualizado. 

Item Item 7.2.5. Curriculum 
Lattes atualizado impresso 
diretamente da Plataforma 

Lattes, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 
– Não apresentou comprovante 

de matrícula e Histórico da 
Graduação Inválida. Item 7.2.4. 

Deverá ser apresentado 
comprovante original de 

matrícula e histórico escolar que 
comprove estar cursando o 

último ano de curso de 
graduação; e 2.1. A seleção 

destina-se a candidatos 
portadores de diploma ou 

certificado de conclusão de 
curso de Graduação ou 
concluintes do curso de 

graduação no âmbito da UNEB, 
conforme Resolução do CONSU 

nº 1.294/2017, que prevê os 
seguintes critérios: I - Estar 

devidamente matriculado no 
último ano e ter cursado o 

mínimo de 80% da carga horária 
total do curso. 

- Comprovante de quitação 
eleitoral inválido. . Item 7.1.13. 

Cópia do Título de Eleitor e 



comprovante de votação da 
última eleição, ou certidão de 

quitação eleitoral. 

 
Juazeiro – Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

 
JOSENILTON NUNES VIEIRA 

Coordenador do PPGESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO, CULTURA 

E TERRITÓRIOS 
SEMIÁRIDOS  

 
RESULTADO FINAL DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – POR DISCIPLINA     

PARA SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL 2022.1 
 
 

ESA 033 – SOCIOGÊNESE DA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE  
 
 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS - DEMANDA GERAL 
 

Nº DE INCRIÇÃO  

CPF 

 

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

127500003 ***.630.315-** HOMOLOGADA 

127500004 ***.138.594-** HOMOLOGADA 

127500005 ***.803.964-** HOMOLOGADA 

127500006 ***.038.305-** HOMOLOGADA 

127500007 ***.756.905-** HOMOLOGADA 

127500012 ***.021.385-** HOMOLOGADA 

127500013 ***.597.884-** HOMOLOGADA 

127500018 ***.626.305-** HOMOLOGADA 

 
 
 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS – SERVIDOR UNEB 
 

127500009 ***.470.415-** HOMOLOGADA 

 
 
 
 
 
 

                                                                          
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CAMPUS III – JUAZEIRO BAHIA 
 

                

 



INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS – DEMANDA GERAL 
 

Nº DE INCRIÇÃO CPF  

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 
 
 

127500001 
 

 
 
 

***.867.744-** 
 

NÃO HOMOLOGADA 
- Não apresentou o comprovante de quitação 

eleitoral. Item 7.1.13. Cópia do Título de 
Eleitor e comprovante de votação da última 

eleição, ou certidão de quitação eleitoral. 

 
 
 
 

127500010 

 
 
 
 

***.893.754-** 

NÃO HOMOLOGADA 
- Não apresentou Diploma de Graduação item 

7.1.9. Fotocópia do Diploma de Graduação 
(frente e verso), expedido por instituição 

reconhecida e registrada na forma da lei, ou 
fotocópia do Certificado de Conclusão de 

Curso, emitido pelo representante legal da 
instituição contendo a data da colação de 

grau e validação institucional, para o 
candidato, com menos de 02 (dois) anos de 

formado. – Identificação nominal na Carta de 
Intenção. Item 9.2.4. Será eliminado (a) o 
candidato (a) que não enviar a Carta de 

Intenções, juntamente com os documentos 
comprobatórios no ato da inscrição. A Carta 

de Intenção não deverá ter identificação 
nominal do candidato em nenhuma das suas 

partes, sendo passível de desclassificação. 
 
 
 
 
 

127500011 

 
 
 
 
 

***.208.995-** 

NÃO HOMOLOGADA 

– Identificação nominal na Carta de Intenção. 
Item 9.2.4. Será eliminado (a) o candidato (a) que 
não enviar a Carta de Intenções, juntamente com 

os documentos comprobatórios no ato da 
inscrição. A Carta de Intenção não deverá ter 

identificação nominal do candidato em nenhuma 
das suas partes, sendo passível de 

desclassificação. – Currículo Lattes desatualizado. 
Item 7.2.5. Curriculum Lattes atualizado impresso 

diretamente da Plataforma Lattes, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). – Comprovante de matrícula 
e Histórico da Graduação Inválida. Item 7.2.4. 

Deverá ser apresentado comprovante original de 
matrícula e histórico escolar que comprove estar 
cursando o último ano de curso de graduação; e 

2.1. A seleção destina-se a candidatos portadores 
de diploma Graduação ou certificado de 

conclusão de curso de ou concluintes do curso de 
graduação no âmbito da UNEB, conforme 

Resolução do CONSU nº 1.294/2017, que prevê 
os seguintes critérios: I - Estar devidamente 
matriculado no último ano e ter cursado o 

mínimo de 80% da carga horária total do curso. 

 
 



Juazeiro - Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 

 
JOSENILTON NUNES VIEIRA 

Coordenador do PPGESA 


