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Resposta aos Recursos impetrados a Resultado Preliminar 

do Edital Nº 006 / 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 2021.1. 
 
1. DA RESPOSTA AOS RECURSOS 
 

N° DE 
INSCRIÇÃO CANDIDATO/A SOLICITAÇÃO RESULTADO 

030211 

Sílvia Kelly 

Bezerra de 

Carvalho Paiva 

A candidata 
solicitou 

recontagem da 
pontuação 

 
- INDEFERIDO -  

 
O Edital prevê no ITEM 2.3.4. que os comprovantes das informações 

fornecidas no ANEXO I deveriam ser enviados através do envio por e-
mail, com arquivos em anexo. Pela ausência das comprovações não 
foi possível contabilizar a pontuação descrita no ANEXO I. 
 

010211 

Débora Raquel 

de Mesquita 

Silva 

A candidata 
solicitou 

recontagem da 
pontuação 

 
- INDEFERIDO – 

 

Foi feita a recontagem da pontuação e não houve alteração na nota.  
 
GRUPO I, II e III – Ausência de comprovações. 

ITEM 2.3.4. Obs2.: A não comprovação (ou comprovação indevida) 

dos itens descritos no ANEXO I acarretará na não contabilização da 
respectiva pontuação do item. 
 
GRUPO IV – Uma comprovação inválida e uma comprovação fora do 

período exigido no Edital (2016 a 2020). 
ITEM 2.3.4, Obs1.: A participação em projetos de pesquisa e extensão 

deverá ser comprovada por meio de certificado/declaração emitidos 
pelas Pró-Reitorias das Instituições ou órgãos equivalentes. 
 

019211 
Krysnah Allen 

da Silva Melo 

A candidata 
solicitou 

recontagem da 
pontuação 

 
- DEFERIDO - 

 

Foi feita a recontagem da pontuação e houve alteração na nota. 
Observou-se a ausência de comprovações, de modo que só foi 
possível averiguar a pontuação dos dois artigos aceitos. 
 

ITEM 2.3.4. Obs2.: A não comprovação (ou comprovação indevida) 

dos itens descritos no ANEXO I acarretará na não contabilização da 
respectiva pontuação do item. 
 

 
Mossoró-RN, 18 de fevereiro de 2020. 
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