
ATA DE ALTERAÇÃO DE TITULAÇÃO

 

COMISSÃO ESPECIAL DO CÂMPUS DE PARANAÍBA

SELEÇÃO DE CANDIDATOS A PROFESSOR SUBSTITUTO

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, o PRESIDENTE DA COMISSÃO
ESPECIAL DO CÂMPUS DE PARANAÍBA, instituída pela Instrução de Serviço nº 8, de 14 de
fevereiro de 2018, da Direção do Câmpus de Paranaíba, da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital CPAR nº 3, de 5 de fevereiro
de 2018 e Edital PROGRAD nº 23, de 26 de janeiro de 2018, o disposto nas Leis nº 8.745/1993,
9.849/1999, 12.425/2011 e 12.772/2012; nas Resoluções do COEG nº 21/2011 e nº 96/2011; nos
Decretos nº 7.485/2011 e nº 8.259/2014; na Nota de Auditoria nº 03/2017; no item 5.3 do Edital CPAR nº
3/2018; bem como considerando o Processo nº 23456.000050/2018-71, ABRIU inscrição para o
Processo Seletivo de Professor Substituto - vaga Educação - para candidatos com Graduação, por ter
havido apenas a entrega dos documentos de Crisleine da Silva Crispin, cuja inscrição foi INDEFERIDA
para o cargo com Especialização em virtude de: (a) sua formação em Psicologia contemplar
exclusivamente o bacharelado e não a LICENCIATURA em Psicologia, conforme previsto no Edital
CPAR nº 3, de 5 de fevereiro de 2018; e, (b) ter juntado à documentação para inscrição apenas a ata de
apresentação de trabalho de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de especialização, o qual não
representa comprovação de efetiva conclusão do nível requerido para a inscrição. Nada mais a declarar,
eu, Angélica Nunes Ferreira, lavrei a presente Ata às 16h30min, a qual segue assinada pelo presidente da
Comissão Especial.
 

 

Prof. Dr. Dalton de Sousa
Presidente da Comissão Especial

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Dalton de Sousa, Professor do Magisterio Superior,
em 15/02/2018, às 17:14, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0317688 e o código CRC 76FF90C5.
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