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Resposta ao Recurso do Candidato Tiago da Silva Castro 
 
Recebemos o e-mail de inscrição do candidato no dia 9 de julho de 2021 às 18:09:50, contendo um texto 
indicando documentação em anexo conforme o edital e 3 anexos nomeados: Ficha de Inscrição Tiago da Silva 
Castro.pdf; Curriculum Vitae Tiago Castro.pdf ; CNH.pdf. 
 
O item 7.2 do Edital 107 de 24 de junho de 2021, informa que a inscrição deverá ser enviada para o e-mail do 
departamento ofertante da vaga, instruído com os seguintes documentos: 
: 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, conforme modelo oficial da UFES, à disposição no 
sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare estar ciente do contido nos editais, na Resolução 
nº 41/2011-CEPE/UFES (disponibilizada no sitio www.daocs.ufes.br) e na Instrução Normativa 
Conjunta nº 01/2020-PROGEP-STI/UFES; 
 

b) Cópia de documento oficial de identidade; 
 

c) Curriculum vitae devidamente comprovado; 
 
O item 7.7, por sua vez, estabelece que “Será considerada válida somente a inscrição realizada na forma e no 
prazo estabelecido no edital”. 
 
Considerando o que estipula o referido edital, sobre a solicitação estar instruída com o Curriculum vitae 
devidamente comprovado, na forma e no prazo estabelecido.  
 
Considerando que em nenhum dos 3 arquivos encaminhados no prazo estabelecido pelo Edital, encontra-se 
documentação comprobatória do Curriculum vitae, em especial a titulação exigida, indeferimos o recurso 
solicitado pelo candidato. 
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