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Resposta aos recursos ao Resultado Preliminar 
da Análise do Currículo do EDITAL Nº 006 / 2021 – PPGSS / UERN 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade 

(PPGSS) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) torna público, a 
Resposta aos recursos impetrados por alguns candidatos ao Resultado 
Preliminar da Análise do Currículo do Processo Seletivo para candidatos a alunos 
regulares para o Curso de Mestrado em Saúde e Sociedade, turma 2022. 

 
1. DA RESPOSTA AOS RECURSOS 

N° DE 
INSCRIÇÃO RECURSO RESPOSTA AO RECURSO 

3144 

Contabilização 
das pontuações 
referentes aos 

certificados 
enviados dentro 

do prazo. 

- INDEFERIDO - 
 
Foi realizada uma reavaliação nas pontuações atribuídas, porém a 
nota do candidato não foi alterada. Para análise do currículo foram 
considerados apenas os comprovantes referentes aos itens 
apontados no ANEXO II - FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE 
CURRÍCULO encaminhado no ato da inscrição. As comprovações 
curriculares enviadas que não constam no referido anexo não foram 
consideradas válidas para esta seleção. 

3179 

Contabilização 
das pontuações 
referentes aos 

certificados 
enviados dentro 

do prazo. 

- INDEFERIDO - 
 
Foi realizada uma reavaliação nas pontuações atribuídas, porém a 
nota da candidata não foi alterada. 
 
Para análise do currículo foram considerados apenas os 
comprovantes referentes aos itens apontados no ANEXO II - 
FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO encaminhado no 
ato da inscrição. 
 
No documento ANEXO II - FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE 
CURRÍCULO não consta o artigo publicado mencionado no recurso, 
invalidando a comprovação enviada. 
 
Foi constatado que a pontuação referente ao trabalho/resumo 
publicado em anais em eventos regionais/locais já havia sido 
contabilizada na nota da candidata. 

3172 

Contabilização 
das pontuações 
referentes aos 

certificados 
enviados dentro 

do prazo. 

- DEFERIDO - 
 
A candidata comprovou o envio dos certificados dentro do prazo 
estabelecido no Edital. Foi realizada a avaliação dos comprovantes 
enviados e a nota da candidata foi alterada. 

 
Mossoró-RN, 10 de dezembro de 2021. 


