
 
PROCESSO SELETIVO 2023 

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - MESTRADO 
 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 
Nº 

inscrição 
Protocolo Resultado 

8 *************821102337 INDEFERIDA 
MOTIVO: Documentação em desacordo com o Edital nos itens:  
- Item 3.1, letra a, comprovante original de pagamento da taxa de 
inscrição ou de sua isenção pela FUMP. (Documento não enviado);   
- Item 3.1, letra d, cópia da cédula de identidade. (Documento 
incompleto e CNH fora da validade); 
- Item 3.1, letra c, certidão de nascimento ou casamento. (Documento 
não enviado); 
- Item 3.1, letra j, cópia do Diploma do curso de graduação (frente e 
verso em único arquivo). (Documento sem o verso); 
- Item 3.1, letra i, Anexo II sem justificativa. 

10 *************022100930 INDEFERIDA  
MOTIVO: Documentação em desacordo com o Edital nos itens:  
- Item 3.1, letra m, Currículo Lattes apresentado no formato PDF 
obtido da Plataforma Lattes do CNPq, acesso pelo site 
www.lattes.cnpq.br. (Arquivo do documento inacessível). 
- Item 3.1, letra j, Cópia do Diploma do curso de graduação (frente e 
verso em único arquivo), para candidatos ao Mestrado e Doutorado, 
expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou 
de outro documento que comprove estar o candidato em condições 
de concluir o curso de graduação antes do período para registro 
acadêmico neste Programa de Pós-Graduação, ficando tal registro 
condicionado à prova de conclusão da graduação.  

35 *************508111617 INDEFERIDA 
MOTIVO: Descumprimento do Edital item 3.1, letras m e n (Não 
enviados os comprovantes do currículo no sistema on line) 

36 *************609111753 INDEFERIDA  
MOTIVO: Documentação em desacordo com o Edital item 3.1, letra 
o.3,  (pré-projeto com identificação) 

43 *************312111701 INDEFERIDA 
MOTIVO: Documentação em desacordo com o Edital nos itens:  
- Item 1.3, Documento de isenção em desacordo com o estabelecido 
no Edital; 
- Item 3.1, letra f, prova de estar em dia com as obrigações eleitorais 
(Não serão aceitos comprovantes individuais de votação); 
- Item 3.1, letra m, Currículo Lattes apresentado no formato PDF 
obtido da Plataforma Lattes do CNPq, acesso pelo site 
www.lattes.cnpq.br. (Documento apresentado não foi obtido na 
plataforma Lattes); 
- item 3.1, letra o.3, (pré-projeto com identificação). 

49 *************915111216 INDEFERIDA 
MOTIVO: Documentação em desacordo com o Edital no Item 3.1, 
letra f, Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais (Não 
serão aceitos comprovantes individuais de votação). (O documento 
enviado não comprova que o candidato está em dia com a justiça 

http://www.lattes.cnpq.br
http://www.lattes.cnpq.br


 
eleitoral). 

57 *************715111636 INDEFERIDA 
MOTIVO: Documentação em desacordo com o Edital no item 3.1, 
letra j, cópia do Diploma do curso de graduação (frente e verso em 
único arquivo), para candidatos ao Mestrado e Doutorado, expedido 
por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou de outro 
documento que comprove estar o candidato em condições de 
concluir o curso de graduação antes do período para registro 
acadêmico neste Programa de Pós-Graduação, ficando tal registro 
condicionado à prova de conclusão da graduação. 

69 *************916111654 INDEFERIDA 
MOTIVO: Descumprimento do Edital item 3.1, letras m e n (Não 
enviados os comprovantes do currículo no sistema on line) 

 
Belo Horizonte, 22 de novembro de 2022. 
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