Lista de Inscrições - PNAP

SELEÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À PESQUISA (PNAP)
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PESQUISADORES EDIÇÃO 2014
Conforme Edital de Chamada Pública CPE/FBN, publicado no DOU de 28/02/2014, Seção 3, p. 23

LISTA DE PROJETOS INABILITADOS
IMPORTANTE:
Resultado conforme indicado no Edital, item 7 – Critérios de Seleção, item 7.1.1. Primeira etapa: análise pelo Núcleo de Pesquisa da FBN,
considerando: 7.1.1.1. Documentação exigida e a apresentada; 7.1.1.2. A importância manifesta de fontes específicas dos acervos da Biblioteca
Nacional para o desenvolvimento do projeto (conforme indicado no item 6.2.1. deste edital), no caso de doutorandos; 7.1.1.3. Adequação do projeto de
pesquisa quanto às condições gerais do Edital, no caso de doutorandos. 7.1.2. O não atendimento a qualquer das exigências levará à inabilitação da
inscrição, que não passará à etapa seguinte. 7.1.3. A lista de inscrições inabilitadas na primeira etapa será publicada no Portal da FBN, com as razões
que levaram à sua eliminação. Sobre RECURSO – Item 7.3. Caberá recurso das decisões de inabilitação de inscrições ao CPE/FBN, desde que
fundamentado, conforme cronograma previsto. Sobre o RESULTADO DOS RECURSOS: Item 7.3.1. O Coordenador-Geral do CPE designará os
membros de uma comissão de habilitação, que fará o julgamento dos pedidos de reconsideração e, caso sejam procedentes, uma reavaliação, que
deverá ser publicada no Portal da FBN, conforme cronograma previsto. INDICAÇÃO: Os recursos deverão ser fundamentados e encaminhados por
meio digital para pesquisa@bn.br. Quando, na inabilitação, houver falta de documentos, inclusive arquivos em CD, estes devem ser digitalizados e
anexados aos respectivos recursos. As declarações devem ser assinadas antes da digitalização.
Nº. de Inscrição/Autor/Motivo da Inabilitação
Candidato
03

Soraia Jorge Rodrigues Filha

04

Ubiratan Machado Pinto

Situação
Não atende ao item 6.2.2 do Edital – O projeto é o mesmo da tese de doutorado.
Não atende ao item 5.1.3 do Edital - cópia do histórico escolar atualizado
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Falta declaração do candidato – Anexo IV
05

Silvia Helena Benchimol Barros
Não atende ao item 6.2.4.1do Edital – Falta declaração do orientador ou do programa de pósgraduação a que está vinculado de que não é bolsista

06

Carlos Manoel Pimenta Pires

011

Flavio Luiz Rodrigues

CD não tem contem arquivo gravado - vazio
Não atende ao item 6.2.3 do Edital – projeto apresenta 28 páginas – sem cronograma
CD não contem arquivo gravado – vazio
012

Jofre Teófilo Vieira
Não atende ao item 6.2.3. do Edital - falta declaração de originalidade do projeto

019

Angélica do Carmo Coitinho
Falta declaração do candidato – Anexo - IV

026

Bianca Sant’Anna de Sousa Cirilo
Não atende ao item 6.6.2. do Edital - originalidade do projeto: o título é o mesmo do projeto
apresentado e em desenvolvimento no curso de doutorado.
Falta declaração do candidato – Anexo IV

028

Márcia Moreira Pereira
CD não contém arquivo gravado - vazio

029

João Pedro dos Santos de Carvalho
Arquivo gravado no CD não está legível

031

Wanessa Regina Paiva da Silva
Não atende ao item 5.1.3. do Edital - falta cópia atualizada do histórico escolar

032

Eduardo de Oliveira Magalhães
Falta declaração do candidato – Anexo IV

036

Alice Paiva Souto
Não atende o item 6.6.2 do Edital - Falta declaração de originalidade

037

Ana Gabriela Rebelo dos Santos
Não atende ao item 6.6.2 do Edital - Falta declaração do candidato de originalidade do projeto.
Não atende ao item 5.1.3. do Edital - Falta histórico escolar atualizado

041

Fabiano Cataldo de Azevedo
Falta ficha de inscrição – Anexo I
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