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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS À 1ª (primeira) ETAPA ELIMINATÓRIA 

EDITAL DE SELEÇÃO EDITAL Nº 01/2021  

 

De acordo com o item 12.3 do Edital de Seleção 01/2021, divulgamos a resposta aos recursos enviados que contestam 

os resultados da 1ª. Etapa Eliminatória de seleção de candidatos às vagas do Curso de Mestrado Profissional  em  Gestão 

e Estratégia – MPGE da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), para o ano letivo de 2021. 

 

RECURSO 01) Candidato Inscrição 7204  

Alegação: “(...) Todos os documentos estão no SIGAA mas envio por aqui as cartas mencionadas como ausentes no item 4.8.1. 

Minha empresa, como parceira do conhecimento, também está ansiosa com a oportunidade que me foi dada. (...)”. 
Decisão da comissão:  O candidato cita o seu empregador no recurso, mas o Anexo I assinado pelo chefe imediato e 

responsável pelo RH da organização não foi anexado ao Sistema de Inscrição. Deste modo, a comissão, seguindo as 

especificações do edital, decide por indeferir o presente recurso. 

 

RECURSO 02) Candidato Inscrição 7317  

Alegação: “(...) eliminou o mesmo sob a alegação de não ter cumprido o item 4.1.5 do referido edital, ou seja, não apresentando 

o seu histórico escolar a nível secundário, razão pela qual discordamos radicalmente, utilizando-se a esta coordenação da inscrição 

cancelada, a de n. 7261”. 

Decisão da comissão: O item 4.1.5. trata do Histórico Escolar da Graduação em PDF único. O candidato apresentou 

Histórico Escolar do Segundo Grau na inscrição cancelada de número 7261, e na inscrição válida de número 7317. 

Conforme especificado no edital, “4.2. A não apresentação de um ou mais itens da documentação, tal como exigido, 

eliminará o candidato do processo seletivo. Não será aceita, sob qualquer hipótese, a inclusão de documentos após 

realizada a inscrição, ou encerrado o prazo de inscrição”. Deste modo, a comissão, seguindo as especificações do 

edital, decide por indeferir o presente recurso. 

 

RECURSO 03) Candidato Inscrição 7241  

Alegação: “(...) Currículo que foi anexado anteriormente no processo e não havia sido anexado na plataforma Lattes. Em anexo 

documentos comprobatórios da experiência profissional lançada no Curriculum Lattes do candidato”. 

Decisão da comissão: O candidato não apresentou o documento 4.1.6 (Currículo Lattes) no momento da inscrição. 

Conforme especificado no edital “4.2. A não apresentação de um ou mais itens da documentação, tal como exigido, 

eliminará o candidato do processo seletivo. Não será aceita, sob qualquer hipótese, a inclusão de documentos após 

realizada a inscrição, ou encerrado o prazo de inscrição”. Deste modo, a comissão, seguindo as especificações do 

edital, decide por indeferir o presente recurso. 

 

RECURSO 04) Candidato Inscrição 7328  

Alegação: “(...) Venho respeitosamente solicitar a reconsideração quanto à homologação de minha inscrição, uma vez que a guia 

de recolhimento foi devidamente paga, conforme comprovante anexo.”. 

Decisão da comissão: O candidato foi eliminado ao não atender ao item 4.1.8, uma vez que apresentou o Termo de 

Interesse em branco, sem preenchimento e sem assinatura. Deste modo, a comissão, seguindo as especificações do edital, 

decide por indeferir o presente recurso. 
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