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Decisão em relação à interposição de recurso 

Resultado Recurso Etapa II – Análise de títulos – Edital Nº 047/2020-PROPESP-UFAM  

N
o
 

Inscrição 
Candidato Autodeclarado Resultado após o pedido de recurso 

1 
Aline Souza de 

Carvalho 
Não 

De acordo com o item 4.4.1.: “No período de 15 a 

20/02/2021, a partir das 8:00 h, horário de Manaus; os 

candidatos aprovados na Fase Eliminatória (Etapa I) 

deverão fornecer em um único documento, na extensão 

pdf, o Currículo Lattes atualizado ou equivalente 

juntamente com cópias legíveis dos comprovantes dos 

itens que pontuam, identificados ou numerados de acordo 

com o Anexo V.” A presente candidata não anexou o 

currículo Lattes. Após análise, o recurso foi 

INDEFERIDO e dessa forma, a nota permanece a mesma. 

15 
Mayanna Emilia 

Tenorio Vicente 

Não 

informado 

De acordo com o item 4.4.1.: “No período de 15 a 

20/02/2021, a partir das 8:00 h, horário de Manaus; os 

candidatos aprovados na Fase Eliminatória (Etapa I) 

deverão fornecer em um único documento, na extensão 

pdf, o Currículo Lattes atualizado ou equivalente 

juntamente com cópias legíveis dos comprovantes dos 

itens que pontuam, identificados ou numerados de acordo 

com o Anexo V.” A presente candidata não enviou o 

anexo V em sua documentação comprobatória. Após 

análise, o recurso foi INDEFERIDO e dessa forma, a nota 

permanece a mesma. 

24 
Wendell Gloria dos 

Santos 
Não  

De acordo com o item 4.4.1.: “No período de 15 a 

20/02/2021, a partir das 8:00 h, horário de Manaus; os 

candidatos aprovados na Fase Eliminatória (Etapa I) 

deverão fornecer em um único documento, na extensão 

pdf, o Currículo Lattes atualizado ou equivalente 

juntamente com cópias legíveis dos comprovantes dos 

itens que pontuam, identificados ou numerados de acordo 

com o Anexo V.” O presente candidato enviou um arquivo 

.zip contendo 3 arquivos separados em .pdf. Após análise, 

o recurso foi INDEFERIDO e dessa forma, a nota 

permanece a mesma.  

*O resultado do recurso ficará à disposição do interessado na Secretaria da Coordenação do PPGCTRA e poderá 

ser solicitado pelo e-mail secretariappgctra@ufam.edu.br.  
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____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo José de Sousa Maia 
Presidente da Banca de Seleção no curso mestrado PPGCTRA – ano 2021 

Portaria n
o
 012/2021/PROPESP/UFAM 
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Prof. Dr. Gustavo Frigi Perotti 

Membro da Banca de Seleção no curso mestrado PPGCTRA – ano 2021 

Portaria n
o
 012/2021/PROPESP/UFAM 
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Prof. Dr. Louri Klemann Jr. 

Membro da Banca de Seleção no curso mestrado PPGCTRA – ano 2021 
Portaria n

o
 012/2021/PROPESP/UFAM 

 

 
 

 

 
 

 

 

Itacoatiara-AM, 26 de fevereiro de 2021 
 

 

 
 


