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Resultado de Recurso  

Diante das alegações apresentadas pela candidato José Renato Gomes de Oliveira. no recurso 

impetrado contra o resultado da seleção pública, apresentamos a fundamentação dos argumentos 

que sustentam sua decisão: 

CURSO: Especialização em Produção de Mídias  para Educação Online 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

O Candidato alega que a ata de defesa foi enviada em lugar do diploma, pois 

a SUPAC não tinha entregue o diploma de Mestrado ainda. Segundo ele, o 

órgão alegou excesso de atividades para o atraso. Afirmou que na  quarta - 

feira  foi possível retirar o diploma de mestrado. O mesmo foi inserido em e-

mail de recurso, enviado dia 14 de junho de 2018.  

RESULTADO: Indeferido  

FUNDAMENTAÇÃO: 

O candidato  obteve seu recurso indeferido porque apresentou ata de defesa de 
Mestrado em Estudos interdisciplinares sobre Universidade, documento que não atende 
aos requisitos para participação e concorrência no referido edital. Conforme   subitem 3.5 
linha 2 e 3 os requisitos são:  
Ter diploma de licenciatura com pós-graduação stricto sensu (mestrado ou  doutorado) 
em educação,  comunicação, ciência da computação, ciência da informação ou difusão 
do conhecimento;  
Ter diploma de bacharelado com pós-graduação stricto sensu (mestrado ou  doutorado)  
em educação, comunicação, ciência da computação, ciência da informação ou difusão 
do conhecimento.  
O Candidato ainda informa que anexou o referido Diploma,  que não atende aos 
requisitos da concorrência, fora do prazo de inscrição. Segundo edital, no subitem 3.4: 
Não serão permitidas a complementação ou substituição documental após a inscrição 
ser efetivada e o prazo encerrado. 

 

Salvador, 15 de junho de 2018. 

Atenciosamente,  

 

                                                                                                         Márcia Rangel 

                                                                          Superintendente de Educação a Distância  
 


