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HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES - EDITAL Nº 001/2021 - PPGBC 

 
 

A Comissão de Seleção para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e 
Conservação (PPGBC/UFPI), período letivo 2021.1, no uso de suas atribuições legais e, considerando 
o Edital Nº 001/2021 – PPGBC para o preenchimento de 02 (duas) vagas remanescentes do Edital 
002/2020 - PPGBC, torna público o resultado da homologação de inscrições, listadas com base no 
número de inscrição do SIGAA, detalhado a seguir. 
 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS 
52571 53144 53152 53346 53988 54506 54510   

 
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

Número Referência ao Edital Motivo do indeferimento 
53145 Item 1.7: "As inscrições serão realizadas 

mediante o envio de toda a documentação 
requerida no item 1.8, como anexo em e-
mail, enviado para o endereço 
ppgbc@ufpi.edu.br, conforme modelo 
disponibilizado no Anexo II do presente 
Edital. (...)"; "ANEXO II. MODELO DE 
E-MAIL A SER ENVIADO, 
CONCAMINHANDO 
DOCUMENTAÇÃO PARA 
INSCRIÇÃO"; concomitante ao tópico 1.8 
item ‘d’: “Cópia digitalizada da 
documentação comprobatória das 
informações contidas no Currículo Lattes e 
pontuadas conforme Anexo IV”; 
concomitante ao subtópico 1.8.3 item ‘e’: 
“Envio de qualquer documento 
corrompido, ilegível, com má resolução de 
imagem e/ou sem nitidez.” 

Candidata(o) não enviou a solicitação 
de inscrição conforme modelo 
disponibilizado no Anexo II para o 
endereço de e-mail do PPGBC. Não 
houve comprovação dos itens listados 
no Curriculum Vitae. Várias páginas 
do documento enviado apresentam 
indícios de arquivo corrompido por 
conta da presença de caracteres 
espúrios, vide os seguintes 
documentos: ficha de inscrição do 
SIGAA, Formulário de inscrição do 
Google, ANEXO IV TABELA DE 
AVALIAÇÃO DO CURRICULUM 
VITAE; Histórico Escolar; Certidão e 
Cédula de Identidade. 

53473 Item 1.7: "As inscrições serão 
realizadas(...). O e-mail deverá ser enviado 
a partir de 20 de fevereiro até às 11:59h do 
dia 22 de fevereiro de 2021, conforme 
cronograma definido no Anexo III deste 
edital." 

Candidata(o) enviou solicitação de 
inscrição e documentação fora do 
prazo. 
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INSCRIÇÕES INDEFERIDAS (Continuação) 
Número Referência ao Edital Motivo do indeferimento 
53610 Item 1.7: "As inscrições serão realizadas 

mediante o envio de toda a documentação 
requerida no item 1.8, como anexo em e-
mail, enviado para o endereço 
ppgbc@ufpi.edu.br, conforme modelo 
disponibilizado no Anexo II do presente 
Edital. (...)"; "ANEXO II. MODELO DE 
E-MAIL A SER ENVIADO, 
CONCAMINHANDO 
DOCUMENTAÇÃO PARA 
INSCRIÇÃO"; concomitante ao subtópico 
1.8.3 item ‘i’:” Inconsistências no 
preenchimento de qualquer documento” 

Candidata(o) não enviou a solicitação 
de inscrição conforme modelo 
disponibilizado no Anexo II para o 
endereço de e-mail do PPGBC. O 
Anexo IV – Tabela de Avaliação do 
Curriculum Vitae foi apresentada em 
duplicata com informações 
discrepantes, inconsistentes. 

53765 Item 1.7: "As inscrições serão 
realizadas(...). O e-mail deverá ser enviado 
a partir de 20 de fevereiro até às 11:59h do 
dia 22 de fevereiro de 2021, conforme 
cronograma definido no Anexo III deste 
edital." 

Candidata(o) enviou solicitação de 
inscrição e documentação fora do 
prazo. 

54505 Subitem 1.8.1. “Ao realizar a inscrição via 
internet, o(a) candidato(a) deve anexar 
cópia digitalizada de todos os documentos 
relacionados no item 1.8, deste edital, 
obrigatoriamente, em um único arquivo em 
formato PDF e dispostos na ordem 
indicada no referido item.” 

Candidata(o) enviou solicitação de 
inscrição encaminhando a 
documentação subdividida em 
5(cinco) arquivos, em diferentes 
formatos (PDF e DOCX). 

54512 Item 1.7: "As inscrições serão 
realizadas(...). O e-mail deverá ser enviado 
a partir de 20 de fevereiro até às 11:59h do 
dia 22 de fevereiro de 2021, conforme 
cronograma definido no Anexo III deste 
edital." 

Candidata(o) enviou solicitação de 
inscrição e documentação fora do 
prazo. 

54514 Item 1.7: "As inscrições serão 
realizadas(...). O e-mail deverá ser enviado 
a partir de 20 de fevereiro até às 11:59h do 
dia 22 de fevereiro de 2021, conforme 
cronograma definido no Anexo III deste 
edital." 

Candidata(o) enviou solicitação de 
inscrição e documentação fora do 
prazo. 

54515 Item 1.7: "As inscrições serão 
realizadas(...). O e-mail deverá ser enviado 
a partir de 20 de fevereiro até às 11:59h do 
dia 22 de fevereiro de 2021, conforme 
cronograma definido no Anexo III deste 
edital." 

Candidata(o) enviou solicitação de 
inscrição e documentação fora do 
prazo. 
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INSCRIÇÕES INDEFERIDAS (Continuação) 
Número Referência ao Edital Motivo do indeferimento 
54517 Item 1.7: "As inscrições serão 

realizadas(...). O e-mail deverá ser enviado 
a partir de 20 de fevereiro até às 11:59h do 
dia 22 de fevereiro de 2021, conforme 
cronograma definido no Anexo III deste 
edital." 

Candidata(o) enviou solicitação de 
inscrição e documentação fora do 
prazo. 

 
 

Floriano, 22 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Júlio Fernando Vilela 
Presidente da Comissão de Seleção do PPGBC, Edital Nº001/2021 


