
ANÁLISE DE RECURSOS 

 

Recurso do candidato com número de inscrição 7683: Despacho/ 
Justificativa: INDEFERIDO.  No dia 06/04/2022, o candidato encaminhou e-
mail com os seguintes documentos à ppgee@unir.br: currículo lattes, 
comprovante de endereço e comprovante de votação das eleições 
municipais 2020. A comissão verificou que o candidato teve sua inscrição 
não homologada por não apresentar a documentação exigida para 
inscrição nas alíneas (c), (e) e (i) do item 5.9 do Edital nº 
001/DAEE/UNIR/2021. Os recursos referentes ao resultado preliminar das 
inscrições homologadas ocorreram no período de 15/02/2022 a 
22/02/2022 conforme item 6.4 do Edital. O período de 31/03/2022 a 
08/04/2022 refere-se aos recursos quanto ao resultado da seleção e não 
quanto à homologação das inscrições. De acordo com o item 6.3 do 
Edital é vedada a inclusão complementar de dados cadastrais e/ou 
documentos após o encerramento do período de inscrição. Cabe salientar 
que, conforme Edital item 5.1, as inscrições e, portanto, a inclusão de 
documentos, ocorreram no período de 29/12/2021 a 31/01/2022.   

Recurso do candidato com número de inscrição 7590: Despacho/ 
Justificativa: INDEFERIDO.  O candidato encaminhou mensagens 
eletrônicas com documentos comprobatórios em datas que precedem o 
dia 31/03/2022 e portanto, anteriores ao início do período de recurso 
quanto ao resultado da seleção, que é de 31/03/2022 a 08/04/2022, 
conforme item 9.1 do Edital. Desta maneira, tais mensagens não foram 
consideradas para análise de recurso. O candidato encaminhou outro e-
mail com carteira de trabalho, currículo lattes e outros documentos 
comprobatórios no dia 31/03/2022. Entretanto, em conformidade com o 
item 6.3 do Edital é vedada a inclusão complementar de dados cadastrais 
e/ou documentos após o encerramento do período de inscrição. Cabe 
salientar que, de acordo com o Edital item 5.1, as inscrições e portanto 
a inclusão de documentos, ocorreram no período de 29/12/2021 a 
31/01/2022.  

Recurso do candidato com número de inscrição 7697: Despacho/ 
Justificativa: INDEFERIDO.  O candidato encaminhou e-mail 
contendo currículo lattes e outros documentos comprobatórios no dia 
31/03/2022. Todavia, de acordo com o Edital item 6.3 é vedada a inclusão 
complementar de dados cadastrais e/ou documentos após o encerramento 
do período de inscrição. Cabe salientar que, de acordo com o Edital item 
5.1 as inscrições, e, portanto, a inclusão de documentos, ocorreram no 
período de 29/12/2021 a 31/01/2022.  



  

Cordialmente, 

Professor Dr. José Ezequiel Ramos 
Vice Coordenador do Curso 
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