
 

Campus de Paranaíba 
Av. Pedro Pedrossian, 725 – Universitário – Paranaíba/MS – 79500-000  

Fone: 67 3669-0100 e-mail: posadm.cpar@ufms.br 
 

     EDITAL Nº 14, DE 02 DE MARÇO DE 2018. 

 
 
      A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por 

meio do DIRETOR EM EXERCÍCIO DO CÂMPUS DE PARANAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando o Edital CPAR n.º 1/2018, torna público o 

RESULTADO dos RECURSOS CONTRA A ANÁLISE CURRICULAR dos candidatos 

do Processo Seletivo de Ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA em 

Gestão Estratégica de Organizações, área de concentração em Administração, do 

Campus de Paranaíba/UFMS: 

 

1. Resultado dos recursos contra a Análise Curricular: 
 
                            

NOME 

SITUAÇÃO 

DO 

RECURSO 

PARECER 

CRISTIANE 
APARECIDA LEAL 

BUSO MACHADO 

INDEFERIDO 

- Não atendeu o item 8.5 do edital “Experiência profissional em 

ADMINISTRAÇÃO DE Organizações”. Inclui-se aqui atividades de: 

supervisão, direção, chefia, gerência de organizações e função de 
administrador e não atividades operacionais de Administração. 

DENIS REZENDE DE 

FRANÇA 
DEFERIDO 

- A Comissão considerou tempo de sócio-adminitrador conforme contrato 

social enviado no ato da inscrição, de maio de 2008 a maio 2011 

EDVAN JUSTINO 

PEREIRA DE FARIAS 
INDEFERIDO 

- Conforme o item 8.5 do edital, a experiência profissional em empresa 
privada deverá ser comprovada por meio da CTPS, enviada no período de 

inscrição. 

KAREN CRISTINA 
VENANCIO PEREIRA 

BORGES 

INDEFERIDO 

- Não atendeu o item 8.5 do edital “Experiência profissional em 
ADMINISTRAÇÃO DE Organizações”. Inclui-se aqui atividades de: 

supervisão, direção, chefia, gerência de organizações e função de 

administrador e não atividades operacionais de Administração. 
- Ainda, conforme o item 8.5 a experiência profissional em empresa privada 

deverá ser comprovada por meio da CTPS. 

LUCIANO 
CONCEIÇÃO DOS 

SANTOS 

INDEFERIDO 

- Não atendeu o item 8.5 do edital “Experiência profissional em 

ADMINISTRAÇÃO DE Organizações”. Inclui-se aqui atividades de: 
supervisão, direção, chefia, gerência de organizações e função de 

administrador e não atividades operacionais de Administração. 

- Ainda, conforme o item 8.5 a experiência profissional de empresa privada 
deverá ser comprovada por meio da CTPS 

- Artigo de Anais de evento: não enviado documento comprobatório no 

período de inscrição. 

MÁRCIO PEIXOTO 
DA SILVA JÚNIOR 

INDEFERIDO 

- Não atendeu o item 8.5 do edital “Experiência profissional em 

ADMINISTRAÇÃO DE Organizações”. Inclui-se aqui atividades de: 

supervisão, direção, chefia, gerência de organizações e função de 
administrador e não atividades operacionais de Administração. 

- Ainda, conforme o item 8.5 a experiência profissional em empresa privada 

deverá ser comprovada por meio da CTPS. 

ROGÉRIO NOBRE DE 

OLIVEIRA 
INDEFERIDO 

- Conforme o item 8.5 do edital, a experiência profissional em empresa 
privada deverá ser comprovada por meio da CTPS, enviada no período de 

inscrição. 

SUELI MESSIAS 

VIEIRA DE SOUZA 

DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

- Considerado título de Pós-graduação enviado no ato da inscrição; 
-Conforme o item 8.5 a experiência profissional de empresa privada deverá 

ser comprovada por meio da CTPS 

ELAINE MARIA DA 

SILVA QUEIROZ 

NIEDO 

DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

- Considerado títulos de Pós-graduação enviados no ato da inscrição; 

-Conforme o item 8.5 a experiência profissional de empresa privada deverá 

ser comprovada por meio da CTPS. 

 
2. Documentos comprobatórios para análise curricular incluídos junto com o recurso 

(Anexo III) não foram considerados para análise, por estarem fora do prazo de envio 

(Item 3.4 do Edital).  

WESLEY RICARDO DE SOUZA FREITAS 
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