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1. A Universidade do Estado de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Administração, no 

uso de suas atribuições, vem pelo presente Edital Complementar divulgar o resultado dos 

recursos interpostas contra o indeferimento das inscrições realizadas no âmbito do Processo 

de Seleção de Estagiários do Edital 006/2021 – PRAD e retificar as informações constantes no 

Edital Complementar 002. 

 

2. Análise dos recursos interpostos contra o indeferimento das inscrições: 

 

NOME CÓD. VAGA RESULTADO JUSTIFICATIVA 

JULIA MAIA LEMES DE 

OLIVEIRA TEIXEIRA 
05A INDEFERIDO 

As vagas destinadas aos 

candidatos com deficiência 

(PcD) não serão, a princípio, 

preenchidas por candidatos 

inscritos na categoria de ampla 

concorrência. 

O Item 5.1.4 do Edital deve ser 

interpretado da seguinte maneira: 

“no caso de não preenchimento 

das vagas disponibilizadas para 

pessoas com deficiências, 

poderão ser convocados outros 

candidatos com deficiência, em 

ordem de classificação, nas vagas 

ofertadas pelo setor, desde que o 

perfil de formação seja 

compatível”. 
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3. Retificação das informações constantes no Edital Complementar 002: 

3.1. Considerando o impedimento contido no Item 5.1.3 do Edital 006/2021 – PRAD – 

Câmpus de Cáceres, os candidatos que se inscreveram em mais de uma vaga tiveram 

como válida a última inscrição realizada, motivo pelo qual a candidata JÚLIA DE CÁSSIA 

OLIVEIRA SOARES MAIA passa a estar inscrita somente para a Vaga 11A - Núcleo de 

Documentação de História Escrita e Oral (NUDHEO). 

3.2. Após análise do Histórico Escolar da acadêmica TÁBITA CAMILA DO NASCIMENTO 

BARBOSA, inscrita para a Vaga 11A, e do Projeto Pedagógico Curricular do Curso de 

História, a comissão constatou que a candidata está cursando o último semestre do 

curso, motivo pelo qual sua inscrição para a estar INDEFERIDA. 

3.2.1. Considerando a nova situação, abre-se para a candidata o prazo das 00h00min às 

23h59min do dia 12 de junho para interposição de recurso, caso queira. 

3.3. Retifica-se neste ato o curso da candidata MARISELMA DA SILVA TORRES, inscrita para 

a Vaga 15A, para que passe a constar “CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO”. 

 
Cáceres - MT, 11 de junho de 2021. 

 
 

 


