UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Patologia Investigativa

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE RECURSOS
REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2020.1 Vagas remanescentes PPGPI, EDITAL 02/2019
PROVA DE LINGUA INGLESA
Resultado da análise recurso referente à avaliação de língua estrangeira (inglês) do Processo de seleção de
candidatos a discentes do PPGPI (2020.1 – vagas remanescentes).

Número de
Inscrição
1270

1276

Nome do candidato

Análise do Recurso/Justificativa

Giovanna Carla Castro Sena
Gregolan

Indeferido
Segundo item 6.2. do Edital: “Requerimento de recurso
referentes aos resultados parciais, na hipótese de vício de
forma, deverão ser interpostos mediante formulário próprio
disponível no site do PPGPI (Anexo VII) dirigido à
comissão de seleção e encaminhado ao endereço eletrônico
selecao.ppgpi@ufob.edu.br até 1 (um) dias após a
divulgação dos resultados parciais.”
O documento encaminhado pela candidata refere-se ao
Anexo VI do edital – requerimento de recurso endereçado
ao Colegiado do Programa. O requerimento de recurso,
portanto, foi documentado e encaminhado em formulário
inadequado, como indicado pelo edital do processo seletivo.

Silvério de Oliveira Júnior

Indeferido
Segundo o item 3.3 do edital: “Prova de língua Inglesa (PI):
caráter eliminatório e classificatório. Será classificado na
prova de língua inglês o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 5,0 (cinco).
A nota alcançada pelo candidato é insuficiente para sua
classificação e prosseguimento no processo seletivo.

- De acordo com o edital 02/2020 do processo seletivo 2020.1 – vagas remanescentes:
- a prova de língua inglesa é de caráter eliminatório e classificatório. É considerado classificado na avaliação,
o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco). Apenas os candidatos classificados poderão
realizar as demais etapas.
- O candidato que não comparecer a uma das etapas avaliativas será considerado desclassificado, não cabendo
recurso.
- A UFOB não disponibilizará recursos eletrônicos para os candidatos realizarem as etapas da seleção e não se
responsabiliza por falhas na rede mundial de computadores que venham a ocorrer durante o processo seletivo.
- O colegiado do programa não se responsabiliza por falhas nos sistemas ou softwares utilizados pelos
candidatos em quaisquer etapas contidas do processo seletivo.
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Barreiras – BA, 23 de setembro de 2020.

________________________________________
Profª Drª Larissa Paola Rodrigues Venancio
Presidente da Comissão de Seleção do Processo Seletivo PPGPI 2020.1
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