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EDITAL N° 19/2021 

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

CHAMADA GERAL 

 

MATRÍCULAS NÃO-HOMOLOGADAS 

 

Período para recurso: 13 a 16 de novembro de 2021 

Resultado dos recursos: 19 de novembro 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 objetiva/o 
em seu pleito, bem como instrui-lo com a documentação pertinente às suas alega-
ções. Recursos inconsistentes ou intempestivos serão indeferidos liminarmente. 

 

Recurso enviado para outro endereço que não o listado acima, bem como sem identi-
ficação, não será considerado.  

 

Um único e-mail deve ser encaminhado, tendo como assunto: “NOME DA/O CANDI-
DATA/O - Recurso TDR 2021”, informando, no início, nome e sobrenome da/o candi-
data/o. 

 

No corpo do e-mail a/o candidata/o deve informar: nome completo, CPF, categoria 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. 

 

CAMPUS JORGE AMADO 

ITABUNA 

CPF Motivo 

03554211516 Não cumprimento ao item 3 do anexo III do edital. 

04135714595 Não cumprimento aos itens 03, 04 e 08 do anexo III do edital. 

23225968846 Não cumprimento aos itens 03, 04, 05, 06 e 08 do anexo III do edital. 
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CAMPUS SOSÍGENES COSTA 

PORTO SEGURO 

CPF Motivo 

00382285808 Não cumprimento aos itens 03, 04, 05, 06, 08 e 09 do anexo III do edital. 

95116524604 Não cumprimento aos itens 03 e 04 do anexo III do edital. 

01953081584 Não cumprimento aos itens 03, 04, 05, 09 e 12 do anexo III do edital. 

21693333805 Não cumprimento aos itens 09 e 10 do anexo III do edital. 

10469364688 
Não cumprimento aos itens 01, 10 do anexo III do edital e do item 3.5 do edital, a 
saber, ter cursado no mínimo quatro períodos letivos na instituição de origem. 

30092040861 Não cumprimento aos itens 03 e 04 do anexo III do edital. 

03823619624 Não cumprimento aos itens 08 e 12 do anexo III do edital. 

01545112690 Não cumprimento aos itens 03, 08 e 12 do anexo III do edital. 

55305547768 Não cumprimento aos itens 03, 04, 08, 10 e 11 do anexo III do edital. 

79578691653 Não cumprimento aos itens 03, 04 e 09 do anexo III do edital. 

 

 

 

Itabuna-BA, 12 de novembro de 2021 


