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Nome  SITUAÇÃO Observação 

1. JOSE APRIGIO CARNEIRO 
NETO 

INDEFERIDA 
 

1. Reenviar o comprovante referente ao item 6.2, inciso 
II.b (Anexo II), indicando período previsto de afastamento 
(datas) e a carga horária prevista e/ou anexar documento 
com descrição da carga horária – previsão informada 
pelo candidato; 
2. Incluir cópia do PDP 2023, indicando previsibilidade de 
afastamento para a área pretendida. 

2. JOSILENE SIMÕES 
CARVALHO BEZERRA 

INDEFERIDA 
 

1. Indicar no Plano de Afastamento do docente (Anexo I): 
o semestre de pretensão de afastamento e reenviar 
documento;  
2. O comprovante de PDP encaminhado encontra-se 
com término em 2022, conferir documento e reenviar 
PDP 2022; 
3. Reenviar o comprovante referente ao item 6.2, inciso 
II.b (Anexo II), indicando período previsto de afastamento 
(datas) e a carga horária prevista e/ou anexar documento 
com descrição da carga horária – previsão informada 
pelo candidato, pois no comprovante de aceitação não 
consta data de período de aprovação. Além disso, 
informar se haverá despesas com diárias e passagens no 
documento;  
4. Enviar comprovante referente ao Item 6.2, inciso X, 
quanto ao reconhecimento do curso no exterior; 
5. Incluir ao menos uma experiência na Plataforma Banco 
de Talentos do Governo Federal e reenviar arquivo com 
a alteração;  
6. Rever a tabela do anexo IX, pois não tem identificação 
da candidata e apresenta erros de preenchimento e/ou 
informações ausentes;  
7. Enviar documento que indique a duração de 
desenvolvimento do curso por quatro anos; 
8. Reenviar documento comprobatório do grupo de 
pesquisa, pois o arquivo enviado não informa certificação 
do grupo. 
9. Reenviar ata da reunião da coordenação de acordo 
com o modelo do edital. 
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