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CHAMADA PÚBLICA 048/2021 – SELEÇÃO AO DOUTORADO 
 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

 

N° de Inscrição Motivo do indeferimento 

D011 

Itens 3.10.10 e 3.10.11 da chamada pública 054/2021 – Sobre o projeto de 
tese: “[...] O projeto deve ter de 12 a 15 páginas [...]” 
 
- O projeto do(a) candidato(a) apresenta 08 páginas. 
 

D015 

Itens 3.10.10 e 3.10.11 da chamada pública 054/2021 – Sobre o projeto de 
tese: “[...] O projeto deve ter de 12 a 15 páginas [...]” 
 
- O projeto do(a) candidato(a) apresenta 17 páginas. 
 

D029 

Item 3.10.3 da chamada pública 054/2021 – Sobre os documentos de 
inscrição: “Cópia da carteira de identidade ou da carteira de motorista ou da 
carteira de trabalho ou cópia do passaporte válido e cópia do CPF (no caso 
de, no documento apresentado, não constar o registro do CPF)” 
 
- O(A) candidato(a) não apresentou CPF. 
 

 

Observações: 

¹Os recursos poderão ser solicitados à comissão de inscrição de seleção do PosLA no dia 09 de 
novembro de 2021 até, impreterivelmente, às 17h. Na ocasião, o(a) candidato(a) deverá enviar o 

ANEXO 5 (FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO) da chamada pública, devidamente assinado, 
solicitando o recurso juntamente com o(s) documento(s) comprobatório(s).  

Para a solicitação de recursos, os(as) candidato(a)s devem enviar o recurso para selecao.posla@uece.br. 

Neste caso de envio por meio digital, a documentação (formulário + anexos - se houver) deve ser 
encaminhada, em formato PDF.  

A confirmação do recebimento do recurso ocorrerá mediante e-mail de resposta da secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada. Arquivos ilegíveis ou incompletos serão 

desconsiderados. 

Colocar no título do email: DOUTORADO - RECURSO DE INSCRIÇÃO Nº DXXX. 

 

http://www.uece.br/posla/dmdocuments/Chamada%20P%C3%BAblica%20036_2016_MESTRADO.pdf
mailto:selecao.posla@uece.br

