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Resposta aos Recursos impetrados a Resultado Preliminar 

do Edital Nº 003 / 2020 – 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 a Resultado Preliminar do processo seletivo 
para candidatos a alunos especiais para o semestre 2020.2. 
 
1. DA RESPOSTA AOS RECURSOS 
 

N° DE 
INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SOLICITAÇÃO RESULTADO 

034202 
Janeuma Kelli 
de Araújo 
Ferreira 

REAVALIAÇÃO DO 
DOCUMENTO DE 

INSCRIÇÃO (ANEXO I) 

A candidata solicitou 
reavaliação do ANEXO I 

enviado no ato da 
inscrição para correção 

da 2ª opção de disciplina 
indicada. 

Solicitou também a 
recontagem da 

pontuação. 

 

- PARCIALMENTE DEFERIDO -  
 

Foi reanalisado o ANEXO I e constatado equívoco 
quanto ao cadastro da 2ª opção da candidata. 

Foi feita a recontagem da pontuação e não houve 
alteração na nota. A pontuação do GRUPO I - 
FORMAÇÃO ACADÊMICA é contabilizada conforme 

pontuações indicadas no ANEXO II.  A descrição do 
GRUPO I especifica que “será pontuada a formação 
de maior titulação e uma única vez”. Portanto, a 

pontuação considerada para o candidato foi a de maior 
valor e desconsiderada a de valor inferior. 

037202 
Joelma Sena 
Santos 

REMANEJO DA 
INSCRIÇÃO PARA 

OUTRA DISCIPLINA 

A candidata solicitou que 
sua inscrição fosse 

remanejada para outra 
disciplina com vagas 

remanescentes. 

- INDEFERIDO – 
 

O Edital não prevê a possibilidade de remanejamento 
de inscrição para outra disciplina com vagas 

remanescentes.  

055202 
Maria Juraci de 
Oliveira Lima 

RECONTAGEM DA 
PONTUAÇÃO 

O candidato solicitou 
recontagem da 

pontuação. 

 

- INDEFERIDO - 
 

Foi feita a recontagem da pontuação e não houve 
alteração na nota. A pontuação do GRUPO I - 
FORMAÇÃO ACADÊMICA é contabilizada conforme 

pontuações indicadas no ANEXO II.  A descrição do 
GRUPO I especifica que “será pontuada a formação 
de maior titulação e uma única vez”. Portanto, a 

pontuação considerada para o candidato foi a de maior 
valor e desconsiderada a de valor inferior. 

 
 

Mossoró-RN, 31 de Julho de 2020. 
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