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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO - PRPIPG 

CAMPUS PRINCESA ISABEL 
 

RESULTADO RECURSOS RESULTADO PRELIMINAR 
 

EDITAL PRPRIPG/REITORIA/IFPB Nº36/2020 
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO AMBIENTAL DE MUNICÍPIOS – 1º 

SEMESTRE DE 2021 
 
 

O Instituto Federal da Paraíba, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, torna público o resultado do 
deferimento dos recursos sobre o resultado preliminar para seleção de candidatos ao Curso de Especialização em Gestão Ambiental de 
Municípios, no Campus Princesa Isabel, na modalidade Lato Sensu, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2021.  

Resultado dos deferimentos dos recursos sobre o resultado preliminar: 
 

Nome Completo Resultado Parecer 

ARTHUR MARTINS MARQUES NAVARRO Indeferido 

O candidato não atendeu os seguintes requisitos expressos no edital:  
1. “(*4) Os títulos de que trata o item “n” serão válidos mediante 

comprovação por meio de carteira de trabalho, certidão de tempo 
de serviço, contrato de trabalho ou certidão de prestação de 
serviços.”;  

2. “IMPORTANTE: Todos os comprovantes do currículo acadêmico e 
profissional devem ser organizados e agrupados por item, 
conforme especificação determinada no quadro de avaliação do 
currículo acadêmico e profissional, sob a pena de não ter a 
pontuação requerida.”. 



BARTHIRA ALMEIDA NUNES Indeferido 

O cálculo da Nota de Classificação do candidato (N.C) foi realizada conforme 
apresentada no edital. A comissão pede gentilmente que a candidata se 
atente ao seguinte trecho presente no edital: 

• “Nota I.R.A. ou C.R. = Nota do I.R.A. ou do C.R. com valor 
normalizado de 0 a 100 pontos” 

 

JOÃO FERNANDES LIMA NETO Indeferido 
O resultado da classificação do candidato foi colocado na retificação do 
resultado preliminar. 

VANDEMBERG MARQUES DA NÓBREGA Indeferido 
O resultado da classificação do candidato foi colocado na retificação do 
resultado preliminar 

 
 

   

Princesa Isabel/PB, 22 de janeiro de 2021. 
 

Francisco Dantas Nobre Neto 
Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Substituto 


