
1 
 

                                                                                                                                                                       

 

 

EDITAL 069/2021 

Pós-Graduação Lato senso Gestão e Educação Intercultural Indígena – PGGEII 

 

HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS 

 

Conforme Ata nº 01 de 25/11/2021, em Decisão Colegiada, atendendo o princípio da 

razoabilidade em atender o interesse público, aqui representado pelos professores 

indígenas, no sentido de possibilitar o acesso ao maior número possível de candidatos que 

estavam com inscrições pendentes, foi discutido a alteração do calendário no que se refere 

as etapas 2 a 5 (ver anexo), com a preocupação de que nenhum interesse dos envolvidos 

(instituição e candidatos) seja infringido. 

 

Desse modo, atendendo as alterações feitas, estão HOMOLOGADAS as inscrições dos 

seguintes candidatos: 

➢ 02611557500 

➢ 06422141408 

➢ 10892711400 

➢ 05452656570 

➢ 05444443538 

➢ 74214470400 

➢ 16899971844 

➢ 09087895488 

 

As inscrições inconclusas, dos candidatos identificados pelos respectivos CPFs (abaixo), 

foram INDEFERIDAS: 

➢ 11097326438 

➢ 03226693409 

➢ 03648742442 
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➢ 02282041518 

➢ 04332413571 

➢ 02843761590 

➢ 06499748595 

➢ 00354296582 

➢ 04524351531 

➢ 03831479569 

➢ 94055432534 

➢ 01317607503 

➢ 00899477542 

➢ 53461789534 

➢ 02624246576 

➢ 28453956200 

  

De acordo com as alterações no calendário, o período e horário para os encaminhamentos 

de interposição de recursos são: 30/11 a partir das 8:00 a 01/12 até as 23:59, através do 

e-mail pggeiioparac8@uneb.br. 

  

 

Att., 

 

Josilda Batista Lima Mesquita Xavier 

Mat. 74.357.005-9 

Coordenação da PGGEII 

Ato Administrativo Nº 155/2020 
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*** Alteração do calendário, etapas 2,3,4 e 5, aprovada em Reunião Colegiada da Pós-

Graduação Lato senso em Gestão e Educação Intercultural Indígena – PGGEII: 

 

Reabertua das Inscrições 
01/11 a 16/11/2021 Através do SSPPG: 

http://ssppg.uneb.br/ 

Primeira: Etapa (Homologação 

das 

Inscrições) 

26/11/2021 

 

Divulgação: 

https://www.oparauneb.com/ 

Interposição de recurso 30/11 e 01/12/2021 

 

Enviar e-mail para: 

pggeiioparac8@uneb.br 

Resultado da análise dos 

recursos 

03/12/2021 Divulgação: 

https://www.oparauneb.com/ 

Análise dos documentos da 

Etapas II e III (Banca) 
06/12 a 13/12/2021 - 

 

Resultado Parcial das 

Etapas II e III 
17/12/2021 Divulgação: 

https://www.oparauneb.com/ 

Interposição de recurso 20 e 21/12/2021 Enviar e-mail para: 

pggeiioparac8@uneb.br 

Resultado da análise dos 

recursos 

22/12/2021 Divulgação: 

https://www.oparauneb.com/ 

Resultado do Processo 

Seletivo 

23/12/2021 Divulgação: 

https://www.oparauneb.com/ 

Matrícula 27/12/2021 a 

07/01/2022 

Através do e-mail: 

pggeiioparac8@uneb.br 
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