
 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

 

Inscrições preliminarmente não homologadas – complementar  

 

 

1. Fernanda Matos Moreira – arquivo do CD em formato diferente do solicitado (doc. Versão Word 

97/2004) 

 

2. Leandra David Rios Belizário – arquivo do CD em formato diferente do solicitado (doc. Versão 

Word 97/2004) 

 

 

Segundo edital 04/2016, 

 

[...] 

 

2.6. Após a divulgação das inscrições preliminarmente homologadas e não homologadas, os(as) 

candidatos(as), cujos arquivos digitais (em formato doc.) apresentarem problemas em sua abertura, terão até 

24 horas (contadas a partir da hora da divulgação da lista de inscrições homologadas e não homologadas) 

para encaminhamento do referido arquivo (anexado) para o mesmo e-mail de envio do  comprovante de 

postagem da inscrição: comprovantesedex@gmail.com. Caso isso não ocorra, o(a) candidato(a) será 

excluído do processo seletivo. No campo assunto do e-mail, deverá ser colocado ‘Projeto de pesquisa’. 

2.7. Só será aceito envio eletrônico de arquivo do projeto de pesquisa, como anexo à mensagem, uma única 

vez, conforme descrito no item X. Arquivos em outros formatos, ou no corpo do e-mail, ao invés de 

anexado, serão descartados e o(a) candidato(a) será excluído do processo seletivo. Caso o arquivo word 

enviado por e-mail apresente problemas na abertura, o(a) candidato(a) continuará excluído(a) do processo 

seletivo. 

2.8. Só será aceito envio por e-mail de projeto de pesquisa inscrito, mas cujo arquivo digital não foi possível 

ser aberto. Demais envios de documentos faltosos, ilegíveis ou com quaisquer outros problemas e que 

tenham impedido a homologação da inscrição não serão aceitos e o(a) candidato(a) continuará excluído do 

processo seletivo. 

2.9. Após o prazo para envio via e-mail do arquivo do projeto de pesquisa dos candidatos cujo arquivo 

digital gravado em CD-ROM tenha apresentado problemas na homologação, a lista final de candidatos 

homologados será divulgada no site do programa, conforme descrito no Calendário Geral do Processo 

Seletivo (item 4 deste edital). 

 

Observação importante: esta lista complementar de inscrições preliminarmente não homologadas 

diz respeito às inscrições que não chegaram a tempo de serem incluídas na lista divulgada no dia 28 

de setembro de 2016. Mesmo tendo chegado posteriormente ao dia de divulgação das inscrições 

preliminarmente não homologadas, foram postadas nos Correios até o final do prazo previsto para 

realização das inscrições (19 de setembro de 2016). 

 

 

 

 

Jataí (GO), 29 de setembro de 2016. 
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Comissão de Seleção 


