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EDITAL N° 03/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA REINGRESSO, TRANSFERÊNCIA EXTERNA 
E PORTADORES/AS DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO 

1ª CHAMADA 

 

MATRÍCULAS NÃO-HOMOLOGADAS 

(retificado em 24/04/2021) 

 

Período para recurso: 24 a 26 de abril de 2021 

Resultado dos recursos: 03 de maio de 2021 

Envio de recurso pelo endereço eletrônico: selecaodiscente.recurso@ufsb.edu.br 

 

 

Orientações para o envio dos recursos: 

 

A/O candidata/o que interpuser recurso deverá ser direta/o, consistente e obje-
tiva/o em seu pleito, bem como instrui-lo com a documentação pertinente às 
suas alegações. Recursos inconsistentes ou intempestivos serão indeferidos 

liminarmente. 

 

Recursos enviados para outros endereços que não o listado acima, bem como 
sem identificação, não serão considerados e não será possível reenvio fora do 
prazo. 

 

Um único e-mail deve ser encaminhado, tendo como assunto: “NOME DA/O 
CANDIDATA/O - Recurso TDR 2021”, informando, no início, nome e sobre-
nome da/o candidata/o. 

 

No corpo do e-mail a/o candidata/o deve informar: nome completo, CPF, cate-
goria de inscrição, curso, chamada em que foi convocada/o, bem como outras 
observações que se fizerem necessárias. 

 

Todos os documentos devem ser enviados em um único arquivo PDF com 
imagens nítidas e legíveis. 
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CAMPUS JORGE AMADO 

ITABUNA 

CPF Motivo 

05794586524 Não cumprimento dos itens 9 e 10 do anexo III do edital. 

06054273566 Não cumprimento dos itens 3, 4, 9 e 10 do anexo III do edital. 

01845122550 Não cumprimento do item 9 do anexo III do edital. 

00381789586 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

65612205520 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

07478722520 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

03298846546 Não cumprimento dos itens 5, 6 e 10 do anexo III do edital. 

07736875561 Não cumprimento do item 12 do anexo III do edital. 

07103876525 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

92627153587 Não cumprimento dos itens 8, 9 e 10 do anexo III do edital. 

89903110553 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

90533615534 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

07367476564 Não se enquadra na categoria escolhida. 

03654809596 Não cumprimento do item 6 do anexo III do edital. 

04336594597 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

04951145537 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

89305124534 Não se enquadra na categoria escolhida. 

04299403517 Não se enquadra na categoria escolhida. 

86248571554 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

05632832546 Não cumprimento dos itens 3, 4, 9 e 10 do anexo III do edital. 

09140913520 Não cumprimento dos itens 3, 4, 9, 10 e 12 do anexo III do edital. 

00696785536 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

86098246599 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

07372033586 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

05570799508 Não cumprimento dos itens 9 e 10 do anexo III do edital. 

36142948549 Não cumprimento do item 3 do anexo III do edital. 

65226569572 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

82233888553 Não cumprimento do item 10 do anexo III do edital. 

02553492545 Não cumprimento dos itens 3, 4 e 10 do anexo III do edital. 

05908849561 Não cumprimento dos itens 3 e 4 do anexo III do edital. 

04140006501 Não cumprimento do item 9 do anexo III do edital. 

02916065555 Não cumprimento do item 9 do anexo III do edital. 

02547564505 
Não cumprimento do inciso II, item 2.1. do edital (candidata com matrícula 
cancelada na IES de origem). 

 

 

CAMPUS PAULO FREIRE 

TEIXEIRA DE FREITAS 

CPF Motivo 

05039435509 Não se enquadra na categoria escolhida. 

03855990565 Não se enquadra na categoria escolhida. 

04885870500 Não se enquadra na categoria escolhida. 



 

 

83003207504 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

04017324525 Não se enquadra na categoria escolhida. 

08900835505 
Não cumprimento do inciso II, item 2.1 (Não afinidade de cursos, anexo II) 
e dos itens 4 e 10 do anexo III do edital. 

05997779580 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

06890769797 Não cumprimento dos itens 9 e 12 do anexo III do edital. 

08304479540 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

09403763698 
Não cumprimento do inciso II, item 2.1. do edital (Candidata com matrícula 
cancelada na IES de origem. Não afinidade de cursos, anexo II). 

03997258147 Não cuprimento do inciso II, item 2.1 (Não afinidade de cursos, anexo II) 

 

 

CAMPUS SOSÍGENES COSTA 

PORTO SEGURO 

CPF Motivo 

05784882562 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

53134079534 Não cumprimento dos itens 3, 4, 8 e 9 do anexo III do edital. 

06927454594 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

07446143509 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

03618274076 
Não cumprimento dos itens 3 e 4 do anexo III do edital (documentos inelegí-
veis). 

05439374531 Não cumprimento dos itens 3, 4, 7, 8, 9 e 12 do anexo III do edital. 

12263808752 Não cumprimento dos itens 8, 9 e 12 do anexo III do edital. 

05803423521 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

47598549672 Não cumprimento dos itens 3, 4 e 6 do anexo III do edital. 

01955657548 Não cumprimento dos itens 8 e 9 do anexo III do edital. 

02757145517 Não cumprimento do item 9 do anexo III do edital. 

02844719503 Não cumprimento do item 10 do anexo III do edital. 

07182656531 Não cumprimento dos itens 9 e 10 do anexo III do edital. 

07441803500 Não cumprimento dos itens 8 e 10 do anexo III do edital. 

21379334896 Não cumprimento do item 10 do anexo III do edital. 

00412700530 Não cumprimento dos itens 8 e 9 do anexo III do edital. 

07451093573 Não se enquadra na categoria escolhida. 

06547145506 Não cumprimento do item 5 do anexo III do edital. 

04681043567 A candidata é estudante da UFSB. 

86065519537 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

00465747570 Não cumprimento dos itens 8 e 9 do anexo III do edital. 

03373928540 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

04216295509 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

04057418555 Não cumprimento dos itens 3, 4, 8, 9 e 12 do anexo III do edital. 

01665362537 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

05694491548 Não se enquadra na categoria escolhida. 

85455423568 Não se enquadra na categoria escolhida. 

79956351504 Não se enquadra na categoria escolhida. 

05777053505 Candidato não enviou documentação exigida para matrícula. 

03781309517 Não cumprimento dos itens 5, 8 e 12 do anexo III do edital. 

09448636636 Não cumprimento dos itens 3, 4, 6, e 8 do anexo III do edital. 



 

 

01918937575 Não possui vínculo na UFSB no curso indicado. 

31211119491 Não cumprimento do item 10 do anexo III do edital. 

01597276502 Não cumprimento dos itens 3, 5 e 8 do anexo III do edital. 

01201837146 Não cumprimento do item 5 do anexo III do edital. 

46459111634 Não cumprimento dos itens 3, 4 e 6 do anexo III do edital. 

04278734603 Não cumprimento dos itens 3, 4, 8 e 9 do anexo III do edital. 

09094012502 Não cumprimento dos itens 3, 4, 8 e 10 do anexo III do edital. 
 

 

 

 

Itabuna-BA, 23 de abril de 2021 


