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EDITAL 084/2022 
RESULTADO FINAL DA HOMOLOGAÇÃO DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ALUNO 

REGULAR 2023 
 

LINHA 1 – EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO.  

 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS – DEMANDA GERAL – LINHA 01 

Nº DE 
INSCRIÇÃO 

 

CPF SITUAÇÃO DA               INSCRIÇÃO 

130500001 ***.201.595-** DEFERIDA 

130500003 ***.669.934-** DEFERIDA 

130500004 ***.577.025-** DEFERIDA 

130500007 ***.951.025-** DEFERIDA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 
O (a) candidato (a) opta pela cota de vagas para negros, 
mas deixou de apresentar a documentação necessária 

conforme item 2.1 b e c do edital. 
130500014 ***.751.865-** DEFERIDA 

130500015 ***.841.484-** DEFERIDA 

130500017 ***.006.963-** DEFERIDA 

130500027 ***.879.944-** DEFERIDA  
 

130500028 ***.164.427-** DEFERIDA 

130500030 ***.033.325-** DEFERIDA 

130500034 ***.076.755-** DEFERIDA 

130500036 ***.833.765-** DEFERIDA 
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INSCRIÇÕES INDEFERIDAS – DEMANDA GERAL - LINHA 01 
 

Nº DE 
INSCRIÇÃO 

CPF SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

130500010 ***.776.685-** INDEFERIDA 
 Candidato (a) não apresentou os documentos comprobatórios do Curriculo Lattes junto à documentação. 

Item 5.8 do edital. 

 
 

130500018 

 

 
***.098.675-** 

INDEFERIDA 
-Título eleitoral sem o verso. Item 5.4 e 5.14 do edital: IMPORTANTE: A documentação solicitada deverá estar 
completa frente/verso e/ou todas as páginas do documento e o PPGESA não se responsabiliza por problemas 

cometidos pelo candidato no anexo de documentos, não aceitando quaisquer documentos extras que não estejam 
disponibilizados no sistema de seleção. 

 

130500019 

 
***.558.384-** 

INDEFERIDA 
- Não apresentou o comprovante de quitação eleitoral. Item 5.4 do edital: Título Eleitoral (frente e verso) e 

Comprovante de Votação da última Eleição (ou certidão de quitação eleitoral obtida através do site do Tribunal 
Superior Eleitoral, TSE, ou no cartório eleitoral) legível e sem rasuras. 

 - Não apresentou o Diploma da Graduação item 5.5 do edital: Fotocópia do Diploma de Graduação (frente e verso e 
sem autenticação), expedido por instituição reconhecida e registrado na forma da lei, ou fotocópia do 

Certificado/Declaração de Conclusão de Curso, emitida pelo representante legal da instituição contendo a data da 
colação de grau e validação institucional, para o candidato com menos de02 (dois) anos de formado, desde que 

nesse último caso, no ato da matrícula seja apresentado o Diploma da Graduação. 

130500026 ***.721.994 - ** INDEFERIDA 
- Identificação no Anteprojeto. Item 8.3 do edital: O Anteprojeto não deverá ter identificação do candidato de 

nenhuma natureza em nenhuma das suas partes, sendo passível de desclassificação.  
- Currículo Lattes desatualizado. Item 5.8 do edital: Currículo Lattes atualizado nos últimos seis meses e 

impresso diretamente da Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), (http://lattes.cnpq.br); junto com os demais documentos comprobatórios das 

informações constantes organizados conforme a ordem estabelecida no Barema de Avaliação do Currículo 
(Anexo VI), salvo em único arquivo no formato PDF. Os itens do Currículo Lattes que não forem comprovados e 
ilegíveis serão descartados. Não será permitido nenhum acréscimo de documentação àquela entregue no ato 

da inscrição. 
130500035 ***.133.494-** INDEFERIDA 

- Documentos comprobatórios do Curriculo Lattes ilegíveis. Item 5.12 do edital: A documentação deverá ser 
DIGITALIZADA, e anexada em formato PDF, legível e sem rasuras, e enviada em arquivos específicos a cada item 

solicitado no sistema no ato da inscrição (tamanho máximo 5MB). 
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LINHA 2 – EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INTERCULTURALIDADE 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS – DEMANDA GERAL – LINHA 02 
 
 
 

Nº DE 
INSCRIÇÃO 

 

CPF 
 

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 
130500005 

 
***.138.594 - ** 

DEFERIDA 

130500013 ***.109.154 - ** DEFERIDA 

 
130500021 

***.432.705 - ** DEFERIDA 

130500023 ***.749.495 - ** DEFERIDA 

130500032 ***.343.064 - ** DEFERIDA 

 
130500033 

 
***.562.763 - ** 

DEFERIDA 
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LINHA 3 – CAMPO EDUCACIONAL, CULTURA ESCOLAR E CURRÍCULO. 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS – DEMANDA GERAL – LINHA 03 

Nº DE INSCRIÇÃO 
CPF SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

130500002 ***.867.945 - ** DEFERIDA 

130500006 ***.630.315 - ** DEFERIDA  
 

130500009 ***.434.055 - ** DEFERIDA 

130500016 ***.488.664 - ** DEFERIDA  
 

130500022 ***.222.405 - ** DEFERIDA 

130500024 ***.758.305 - ** DEFERIDA 

SERVIDOR UNEB 
130500025 ***.857.504 - ** DEFERIDA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

O (a) candidato (a) opta pela cota de vagas para negros, mas deixou de apresentar a 
documentação necessária conforme item 2.1 b e c do edital.  

130500029 ***.597.884 - ** DEFERIDA 

130500037 ***.911.924 - ** DEFERIDA 
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INSCRIÇÕES INDEFERIDAS – DEMANDA GERAL - LINHA 03 
 

Nº DE 
INSCRIÇÃO 

CPF SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

130500008 ***.021.385 - ** INDEFERIDA 
- Não apresentou os documentos comprobatórios do lattes. Item 5.8 do edital: Currículo Lattes 

atualizado nos últimos seis meses e impresso diretamente da Plataforma Lattes, do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), (http://lattes.cnpq.br); junto com os demais 

documentos comprobatórios das informações constantes organizados conforme a ordem estabelecida 
no Barema de Avaliação do Currículo (Anexo VI), salvo em único arquivo no formato PDF. Os itens do 

Currículo Lattes que não forem comprovados e ilegíveis serão descartados. Não será permitido nenhum 
acréscimo de documentação àquela entregue no ato da inscrição. 

 

 
130500011 

 

 
***.395.875 - ** 

INDEFERIDA 
- Não apresentou os documentos comprobatórios do currículo lattes. Item 5.8 do edital: Currículo 

Lattes atualizado nos últimos seis meses e impresso diretamente da Plataforma Lattes, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), (http://lattes.cnpq.br); junto com os 
demais documentos comprobatórios das informações constantes organizados conforme a ordem 

estabelecida no Barema de Avaliação do Currículo (Anexo VI), salvo em único arquivo no formato PDF. 
Os itens do Currículo Lattes que não forem comprovados e ilegíveis serão descartados. Não será 

permitido nenhum acréscimo de documentação àquela entregue no ato da inscrição. 
130500012 ***.294.245 - ** INDEFERIDA 

- Não apresentou os documentos comprobatórios do currículo lattes. Item 5.8 do edital: Currículo Lattes 
atualizado nos últimos seis meses e impresso diretamente da Plataforma Lattes, do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), (http://lattes.cnpq.br); junto com os demais 
documentos comprobatórios das informações constantes organizados conforme a ordem estabelecida 
no Barema de Avaliação do Currículo (Anexo VI), salvo em único arquivo no formato PDF. Os itens do 

Currículo Lattes que não forem comprovados e ilegíveis serão descartados. Não será permitido nenhum 
acréscimo de documentação àquela entregue no ato da inscrição. 
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130500020 

 
***.780.635 - ** 

INDEFERIDA 
- Não apresentou os documentos comprobatórios do currículo Lattes. Item 5.8 do edital: Currículo 

Lattes atualizado nos últimos seis meses e impresso diretamente da Plataforma Lattes, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), (http://lattes.cnpq.br); junto com os 
demais documentos comprobatórios das informações constantes organizados conforme a ordem 

estabelecida no Barema de Avaliação do Currículo (Anexo VI), salvo em único arquivo no formato PDF. 
Os itens do Currículo Lattes que não forem comprovados e ilegíveis serão descartados. Não será 

permitido nenhum acréscimo de documentação àquela entregue no ato da inscrição. 
 - Não apresentou o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais Requerimento e 

Declarações item 5.10 do edital. 

130500031 ***.795.325 - ** INDEFERIDA 
- Fotocópia do Certificado/Declaração de Conclusão do curso inválida. Item 5.5 do edital: Fotocópia do 

Diploma de Graduação (frente e verso e sem autenticação), expedido por instituição reconhecida e 
registrado na forma da lei, ou fotocópia do Certificado/Declaração de Conclusão de Curso, emitida 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, desde que nesse último caso, no ato da matrícula 

seja apresentado o Diploma da Graduação. 
 

Juazeiro – Bahia, 26 de Outubro de 2022. 
 

 
PROF. DR. EDMERSON DOS SANTOS REIS 
Coordenador do Processo Seletivo 2023 

 
 
 
 

 
PROF. DR. JOSENILTON NUNES VIEIRA 

Coordenador do PPGESA 
 
 


