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Recurso contra a não publicação do meu nome na lista de homologação das inscrições 

do Mestrado Supracitado publicado em 24.02.2021, referente ao Edital ProfÁgua 2021, publicado 

em 19.01.2021, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 

Eu,…………….........................................................................................., portador do documento 

de identidade nº........……………...………...., solicito reanálise da minha homologação de 

inscrição para pleitear uma vaga, em todas as etapas do processo seletivo  do Programa de Pós 

Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos ProfÁgua, na Instituição de Ensino 

Superior (IES) Associada optada: …………………………………………… 

 Conforme informado pela administração do programa, a não publicação do meu nome na 

lista de homologados refere-se à pendência da documentação obrigatória (prevista nos itens 4.2 

e 6 do Edital): 

Assinalar 
com X 

Descrição: 

 4.2.1 – Currículo documentado no formato da Plataforma Lattes; 

 
4.2.2 – Cópia do diploma e conclusão da graduação Cópia do diploma de conclusão 
de graduação (frente e verso), devidamente registrado e reconhecido pelos órgãos 
oficiais de ensino; 

 4.2.2 – Respectivo histórico escolar da graduação; 

 
4.2.3 / 4.2.4 – Cédula de identidade ou CNH / Cédula do cadastro de pessoas físicas 
(CPF) ou da CNH; 

 
4.2.3.1 Candidatos estrangeiros deverão apresentar cópia do passaporte válido com 
visto de entrada no Brasil; 

 4.2.5 – Título de eleitor; 

 
4.2.6 – Certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino, de acordo com 
o exigido pela lei); 

 4.2.7 – Fotografia 3x4 recente e colorida; 

 
4.2.8 – Projeto de Pesquisa em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos de acordo 
com a especificação descrita no item 5 do edital; 

 
4.2.9 – Vídeo em formato MP4, com a apresentação do Projeto de Pesquisa, de 
acordo com a especificação descrita no item 7 do edital; 

 

4.2.10 – Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 73,00 
(setenta e três reais), por meio de depósito em conta corrente ou transferência 
bancária em nome de: UNESP ILHA SOLTEIRA FE - CNPJ – 48031918/0015-20 - 
Banco do Brasil Banco 001 - Agência 2833-9 c/c 107.538-1; 
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4.2.11 – Carta de anuência e apoio emitida pela entidade, pública ou privada, com a 
qual o candidato tenha vínculo empregatício permanente, sendo dispensado da 
apresentação deste documento, o candidato que não tenha vínculo empregatício no 
ato da inscrição; 

 
4.2.12 – Formulário de pontuação (ANEXO 2) de análise curricular, segundo os 
critérios estabelecidos no item 6 do presente edital. 

 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão 

são: ...................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................…………………………… 

  

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes 

documentos:  ....................................................................................................................................

..................................................................................................................................…………………

…………............................................................................................................................................

..............................................................................................................................…………………… 

 

 

 

……………………………………, …..... de...............…..……….de 2021. 

   

 

 

………………………………………………………………………………………… 

                                            (Assinatura)     
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