UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

PROCESSO SELETIVO DOUTORADO 2020 – Divulgação da relação preliminar das
inscrições deferidas e indeferidas
Nome

Eixo

Situação da Inscrição

Motivo do Indeferimento
- Não atendeu ao item:
IX –
Documentos
comprobatórios
do
Currículo Lattes: anexar somente os
que forem referentes aos itens que
serão pontuados na Etapa 2- Análise
do Currículo, que constam no ANEXO
IV, juntamente com o ANEXO IV
preenchido. As informações não
comprovadas não serão consideradas
(arquivo único em pdf).

Adriano André da Silva

1.3

indeferida

Anelisa Soares de Almeida
Daniella Rosaly Leite
Fernanda Maria Miranda

1.2
2.2
2.2

deferida
deferida
deferida

Gabriela Fernandes Del Vale

3.2

indeferida

Isabella Gerin de Oliveira Bomfim
Izabel Cristina Chavez Gomes

3.1
1.1

deferida
deferida

Jaqueline Brosso Zonta
Juliana de Jesus Souza Silva
Juliana Ranalli Rinaldi da Silva
Letícia Souza Didoné

1.2
1.2
2.1
1.1

deferida
deferida
deferida
deferida

Luana Aparecida Rocha

1.1

deferida

Ludmyla Caroline de Souza Alves
Michelle Gonçalves da Silva
Mônica Jordão de Souza Pinto

1.1
1.2
3.1

deferida
deferida
deferida

-

Samira Candalaft Deguirmendjian

2.1

deferida

Sarah Salvador Pereira
Sirlei Ricarte Bento

1.3
1.1

deferida
deferida

-

- Não atendeu ao item:
IX –
Documentos
comprobatórios
do
Currículo Lattes: anexar somente os
que forem referentes aos itens que
serão pontuados na Etapa 2- Análise
do Currículo, que constam no ANEXO
IV, juntamente com o ANEXO IV
preenchido. As informações não
comprovadas não serão consideradas
(arquivo único em pdf).
-

-

-

Observações:
1) Prazo para recurso das inscrições indeferidas: 03 a 09/09/19.
2) ORIENTAÇÃO GERAL PARA INDEFERIMENTOS PELO ITEM IX: A candidata ou candidato
deve incluir em um único arquivo em PDF o Anexo IV (Tabela de CheckList) preenchido e
todos os documentos comprobatórios. Dessa forma, para o Item IX, é necessário apenas um
arquivo em PDF contendo todos os documentos comprobatórios e o Anexo IV preenchido, não
sendo aceitos documentos comprobatórios soltos (fora do arquivo único em pdf) ou a ausência
do Anexo IV preenchido.
3) Evite nomear os documentos com nomes longos. Todos os arquivos devem ser nomeados
de maneira objetiva, evitando nomes longos pois o nosso sistema não suporta. Dessa
forma, nomeie o arquivo de forma sucinta
4) Os candidatos deverão anexar no sistema apenas os documentos faltantes (em arquivo único
em pdf) e o pedido de recurso assinado (arquivo único em pdf). Os documentos deverão ser
zipados/compactados em único arquivo com o nome do candidato. Para “Zipar/compactar”
utilize programas como o WinRAR ou WinZip. O candidato deverá fazer o upload do arquivo no
link fornecido na página: http://www.ppgenf.ufscar.br/pt-br/processo-seletivo/doutorado
5) Qualquer dúvida entrar em contato com o PPGEnf: ppgenf@ufscar.br

