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MESTRADO ACADÊMICO 

A1 - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

CANDIDATO NÃO APROVADOS 

 

CPF (Seis primeiros dígitos)  Nota  
089.639 4,5  

 

A nota da candidata 089.639 (seis primeiros dígitos do CPF) não foi publicada em 28-10-2020, por não se 

ter recebido a prova (NE - Não enviou a prova). Em tempo, verificou-se que a candidata em 30-10-2020 

enviou comprovante atestando devidamente o envio da prova escrita (Etapa I), enviada em 18-10-2021, 

devidamente dentro do prazo e das orientações expressas no Edital do certame. Recebida tal informação 

com a devida comprovação fornecida pela candidata, a Comissão de Seleção fez nova busca no endereço 

de e-mail da seleção e a prova foi localizada. Verificou-se que o e-mail com a prova da candidata, 

enviado em 18-10-2020, caiu na caixa de spam do endereço de e-mail da seleção em razão de mensagem 

de e-mail identificada como phishing. 

 

Face ao exposto, a Banca de Avaliação procedeu à avaliação da prova da candidata. 

 

A nota atribuída foi 4,5 (quatro vírgula cinco). 

 

Prazo para Recurso ao resultado da prova escrita da referida candidata - 3 e 4/11/2020 (três e quatro 

de novembro de 2020). Combinando o prazo de 02 dias para interposição de recursos dado a todos os 

candidatos (item 6.1 (cronograma) do Edital PPGECEM 002/2020) com o item 7.8 do referido Edital 

(que trata de casos omissos), então a candidata tem o prazo dos dias 3 e 4/11/2020 (três e quatro de 

novembro de 2020) para Interposição de recursos ao resultado da prova escrita. 

 

Atenciosamente, 

 

Campina Grande - PB, 02 de novembro de 2020. 

 

 

Comissão de Seleção 


